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Temeljem članka 41. statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, br. 05/18 
i 1/20) i Natječaja za provedbu mjere 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” temeljem Lokalne razvojne 
strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014.-2020. raspisanog u studenom 2020. godine , 
Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine 
donosi  
 
 

ODLUKU 
o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Općine Žminj - projekt “Proširenje groblja CERE” 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom daje se suglasnost Općini Žminj za provedbu ulaganja - projekt 
“Proširenje groblja CERE”  (k.č.10008/20 k.o. Žminj), na području Općine Žminj, 
prema priloženom prilogu “Opis projekta/operacije”. 
 
 

Članak 2. 
 
Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj za provedbu mjere 2.1.1. “Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” temeljem 
Lokalne razvojne strategije LAG-a Središnja Istra 2014.-2020.  u okviru Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 
U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom 
Odlukom se daje i suglasnost Općini Žminj za prijavu na natječaj. 
 
  



Članak 3. 
 
Prilog “Opis projekta/operacije” sastavni je dio ove Odluke.  
U prilogu iz prethodnog stavka navedeni su bitni podaci o projektu: naziv 
projekta/operacije, naziv korisnika, kratki opis projekta/operacije, društvena 
opravdanost projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika i procjena troškova 
projekta, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom, usklađenost 
projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom Općine Žminj. 
 

Članak 4. 
 
Ulaganje u projekt „Proširenje groblja CERE” od posebnog je interesa za lokalno 
stanovništvo i biti će dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 
skupinama. 
 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku 
Općine Žminj“. 
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