
          

P R I J E D L O G   

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' 
broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), i članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 
''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (''Narodne novine'' broj 48/18), Gradsko vijeće 
Grada Krka, na sjednici održanoj _____________2018. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7 ''Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje         
2014. - 2020. za projekt ''Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići'' 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Krka, odnosno 
naselja Bajčići za projekt ''Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići'' u sklopu mjere 7 
''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 
 

Članak 2. 
 
Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na Natječaj za provedbu 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. (dalje u tekstu: 
Natječaj). 
 

Članak 3. 
U svrhu prijave projekta na Natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno daje 
suglasnost za prijavu. 
Sastavni dio ove Odluke čini prilog ''Opis projekta'' u skladu s Prilogom 12. Natječaja, ali isti 
nije predmet objave.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ''Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije''. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 ''Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt ''Rekonstrukcija zgrade društvenog  

doma Bajčići'' 
 
 
Gradonačelnik Grada Krka podnosi Gradskom vijeću Grada Krka Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za 
projekt ''Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići''. 

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu 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. (dalje u tekstu: Natječaj), te ostvarivanja 
bespovratne potpore, potrebna je Odluka Gradskog vijeća o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja.  
 
Člankom 30. stavkom 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima''  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-
2020. propisano je da projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi. Obzirom da se projekt provodi na 
području naselja Bajčići, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka radi prijave na 
Natječaj. 
 
S obzirom na uvjete natječaja, za prijavu je predložena rekonstrukcija društvenog doma 
Bajčići kojim projektom se postiže na natječaju minimalno 69 bodova od najviše mogućih 
100 bodova. Najviše bodova se gubi zbog dodjeljivanja većeg broja bodova projektima koji se 
provode na području jedinica lokalne samouprave s nižim indeksom razvijenosti. Kako se 
Grad Krk nalazi u VIII. skupini razvijenosti, broj bodova koji ostvaruje na tom području  je 
samo 4 od maksimalnih 20 bodova za stupanj razvijenosti. Iz tog razloga kod razrade 
projekta se pokušalo maksimalizirati broj bodova u ostalim kategorijama (tip ulaganja, 
stvaranje novih radnih mjesta, spremnost projekta te vrsta ulaganja). 
 
Zahtjev za potporu se podnosi u 2 dijela. Prvi dio zahtjeva za potporu može se podnijeti do 
14. rujna 2018. godine u 12:00 sati, a drugi dio se podnosi nakon sklapanja ugovora o 
financiranju.  
 
Za projekt ''Rekonstrukcija zgrade društvenog doma Bajčići'' je izrađen Glavni projekt broj 
17/2018 od tvrtke Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba na temelju kojeg će se zatražiti 
građevinska dozvola koju nije nužno priložiti u prvom dijelu zahtjeva za potporu, već se ista 
može dostaviti Agenciji u sklopu drugog dijela zahtjeva za potporu, tj. nakon sklapanja 
ugovora o financiranju.  
 
Sukladno objavljenim uvjetima Natječaja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju donijeti će Odluku o dodjeli sredstava/Odluku o odbijanju zahtjeva za 
potporu u roku od 120 dana od zatvaranja natječaja, tj. polovicom siječnja 2019. godine. 
 
 



 
 
 
Ukupna vrijednost projekta koji se prijavljuje je 3.574.859,98 kn, a pored troškova izgradnje i 
opremanja objekta, ukuljučuje izradu glavnog projekta, konzultantske usluge te troškove 
nadzora. Od toga su ukupno prihvatljivi troškovi 3.459.380,94 kn (predstavljaju troškove 
izgradnje i opremanja te ostale opće troškove koji prema pravilniku ne smiju iznositi više od 
20.000 € odnosno 148.800,00 kn). 
Iznos potpore iz EU fondova u slučaju prihvaćanja projekta iznosio bi 80% od ukupno 
prihvatljivih troškova što se procijenjuje na iznos 2.767.504,75 kn. Ostatak troškova u iznosu 
od 807.355,23 kn snosi investitor, u ovom slučaju Grad Krk. 
  
Slijedom navedenog, a u svrhu kompletiranja natječajne dokumentacije radi prijave projekta  
na Natječaj za provedbu 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., na Kolegiju gradonačelnika održanom 3. rujna 2018. 
godine utvrđen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar Mjere 
07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt ''Rekonstrukcija zgrade društvenog 
doma Bajčići'' te se isti Prijedlog sukladno odredbama uvodnih propisa upućuje Gradskom 
Vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja.  

 

GRADONAČELNIK 

 

 

Prilog: 

- Prilog uz suglasnost za provedbu ulaganja  - Opis projekta 


