Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12, 152/14) i članka
31. Statuta Općine Perušić(»Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br.
/13), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj dana 30. svibnja
2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu projekta
(MJERA 7.4.1. ULAGANJE U POKRETANJE,POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE
LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI
SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU
INFRASTRUKTURU)

Članak 1.
Naziv Projekta: Opremanje dječjeg igrališta u parku u Perušiću
Naziv korisnika: Općina Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić.
Kratki opis projekta: Opremanje dječjeg igrališta u parku u Perušiću
projekt je kojim će se postojeće dječje igralište koje je dotrajalo i opasno za
korištenje urediti i nadopuniti novim sadržajima. Na taj način povećati će se
kvaliteta života i omogućiti aktivno provođenje slobodnog vremena djece i
mladih.
Društvena opravdanost projekta: Opremanjem dječjeg igrališta te
uspostavom zone „Okusi i mirisi“ djeca, mladi, roditelji, posjetitelji tj.
cjelovita lokalna zajednica dobit će uređeni javni prostor koji će uz odmor i
igru pružati i edukativne sadržaje. Dječje igralište omogućiti će kvalitetno,
sigurno i aktivno provođenje slobodnog vremena, a edukativni panoi i info
table Parku će dati edukativnu dimenziju koji postaje multifunkcionalni
prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
Financijski kapacitet korisnika: Intenzitet potpore u okviru ovog natječaja
iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na
području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I. II. III. i IV.
skupinu, prema stupnju razvijenosti. Proračun Općine Perušić za 2019.
godinu iznosi 64.885.775,91 kn. Stoga nositelj projekta ima kapacitet za
eventualno sufinanciranje projekta.
Ljudski kapacitet korisnika: Općina Perušić ima zaposleno 10 djelatnika
od kojih 5 ima VŠS ili VSS. Dva djelatnika imaju položen Certifikat za
pisanje i provedbu projekta financiranih iz EU fondova dok jedan od njih ima
položen Certifikat za provedbu postupaka Javne nabave.

Način održavanja i upravljanja projektom: Park u kojem se nalazi dječje
igralište čije je opremanje predmet ovog projekta u vlasništvu je Općine
Perušić, a održava ga Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti sukladno
Odluci o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti i kroz godišnji plan
održavanja objekata u vlasništvu Općine Perušić pokrivenim Proračunom za
navedeno razdoblje.
Usklađenost projekta s Programom ukupnog razvoja Općine Perušić
(PUR): Projekt je usklađen s Programom ukupnog razvoja Općine Perušić
2015.-2020.
Usklađenost projekta s prostorno planskom dokumentacijom: Projekt je
usklađen s prostorno planskom dokumentacijom i nalazi se u građevinskoj
zoni.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
„Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.
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