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    REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
             GRAD MALI LOŠINJ 
               Gradonačelnik 
 
KLASA: 300-01/20-01/02 
URBROJ: 2213/01-01-20-10 
Mali Lošinj, 24. rujna 2020. 
     
 
        GRADSKO VIJEĆE 

- ovdje 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u 
Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci  
 

  
 

 Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 
26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 9/18) dostavlja se Gradskom vijeću na 
razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg 
vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci.  
 Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Odluke o prijavi 
projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG 
Kvarnerski otoci.  
 Izvjestiteljica o Prijedlogu Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg 
vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci bit će gđa Ivka Matošević, 
voditeljica Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. 

 
 

 
Prilog: - Zaključak  
 - Prijedlog Odluke 

- Obrazloženje  
 
 
 
 
       Gradonačelnica 

Ana Kučić, mag. oec., v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana – ovdje 



 

        

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
             GRAD MALI LOŠINJ      
                Gradonačelnik 
 

KLASA: 300-01/20-01/02 

URBROJ: 2213/01-01-20-3 

Mali Lošinj, 21. rujan 2020. godine 

 

     Temeljem članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine” Primorsko – goranske 

županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana  7. rujna 

2020. godine  donosi: 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Prihvaća se prijedlog Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula 

u Velom Lošinju“ za natječaj LAG Kvarnerski otoci  

2. Prijedlog Odluke o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom 

Lošinju“ za natječaj LAG Kvarnerski otoci dostavlja se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na 

nadležno postupanje. 

 

 

 

GRADONAČELNICA 

Ana Kučić, mag.oec. 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Gradsko vijeće 

2. Evidencija 

3. Pismohrana 

  



P R I J E D L O G 

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 ) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) na svojoj 

sjednici održanoj dana. godine, donosi  sljedeću 

 

ODLUKU 

o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG 

Kvarnerski otoci 

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijava projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na 

natječaj LAG Kvarnerski otoci, prema opisu projekta – Prilog 3. koji se nalazi u privitku ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio.   

 

Članak 2. 

Prihvaća se provedba navedenog projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom 

Lošinju“. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da potpiše dokumentaciju potrebnu za prijavu 

na navedeni natječaj, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

 

Članak 4. 

     Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama” Primorsko-

goranske županije. 

 

   

KLASA: 300-01/20-01/02 

URBROJ: 2213/01-01-20- 

Mali Lošinj,  

   

GRAD MALI LOŠINJ 

GRADSKO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNIK 

Elvis Živković  

  



O b r a z l o ž e n j e 

 Lokalna akcijska grupa (LAG) Kvarnerski otoci raspisala je 14. rujna 2020. godine 3. LAG 

natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014-2020 : Natječaj za provedbu 

tipa operacije 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 

stanovnika LAG-a“ čiji je referentni broj natječaja:2-1-1/06-20/ 

Svrha samog natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti 

sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – 

ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću 

infrastrukturu. 

Obuhvat LAG područja (JLS) : 

i.             Općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat, Vrbnik, Omišalj. 

ii.            Gradovi: Cres, Krk, Mali Lošinj. 

 

Raspoloživa sredstva na natječaju iznose: 3.244.385,92 HRK. Najniža ukupna vrijednost projekta i 

javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne 

potpore iznosi 48.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. 

Intenzitet potpore iznosi: 

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne 

samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu 

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne 

samouprave koja se razvrstava u V. i VI.skupinu 

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne 

samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu. 

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu 

jedinica lokalne samouprave, javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice 

lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, 

škola, udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za 

lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti 

udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, 

zaklade, fundacije), vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi 

humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalna 

akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa. 

 



Kako bi Grad Mali Lošinj pristupio podnošenju prijave na navedeni natječaj s projektom 

rekonstrukcije okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju potrebno je da Gradsko vijeće Grada 

Malog Lošinja donese Odluku o prihvaćanju projekta tj. Prilog br.3, a s ciljem prikupljanja potrebne 

dokumentacije i prijave na natječaj što će u konačnici rezultirati boljom kvalitetom života u 

ruralnim sredinama.  

 Nakon prihvaćanja Odluke od strane Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, gradonačelnica 

Grada Malog Lošinja potpisat će natječajnu dokumentaciju nužnu za prijavu projekta.  

 Opisni dio projekta tj. Prilog br. 3. se nalaze u privitku.   

 Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama” Primorsko-

goranske županije zbog poštivanja rokova propisanih u samom natječaju LAG Kvarnerski otoci . 

 Slijedom navedenog, dostavlja se prijedlog Odluke o prihvaćanju prijave projekta 

„Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci. 


