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 Temeljem članka 23. Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, 
broj 22/15), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine dalo  
 

S U G L A S N O S T 
za provedbu projekta "Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara" 

 
Naziv projekta:  
Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara 
 
Naziv korisnika:  
Dječji vrti ć Korčula 
 
Kratki opis projekta:  
 
Cilj projekta je rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u naselju Čara u Gradu Korčuli. Čara prema popisu 
stanovništva iz 2011. godine ima ukupno 616 stanovnika.  
 
Dječji se vrtić nalazi u suterenu zgrade koja je u vlasništvu Grada Korčule, a njime upravlja ustanova Dječji vrti ć 
Korčula. Površina vrtića je oko 217 m2. 
 
Rekonstrukcija vrtića uključuje i proširenje prostora vrtića na prostoriju koja se do sada koristila kao spremište. 
Razlog adaptacije prostora je povećan broj djece predškolske dobi u naselju Čara. Kroz projekt će se napraviti 
rekonstrukcija dječjeg vrtića ali njegovo opremanje. Nabavit će se namještaj i različita odgojno-edukativna 
pomagala.  
 
Zahvaljujući ovom projektu će se rani i predškolski odgoj djece u naselju Čara odvijati bez poteškoća što će 
doprinijeti povećanju kvalitete života u ovoj ruralnoj sredini. 
 
Pri rekonstrukciji dječjeg vrtića primjenjivati će se važeće odredbe Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe, te ostali važeći zakonski propisi regulirani Zakonom o gradnji i Zakonom o 
prostornom uređenju. 
 
Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 2.000.000,00 kuna.  
 
Društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije: 
 
Projekt doprinosi poboljšanju lokalnih temeljnih usluga u naselju Čara. Zahvaljujući ovom projektu unaprijedit 
će se kvaliteta organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece u dječjem vrtiću Čara. Rekonstrukcijom, 
adaptacijom i opremanjem vrtićkog prostora stvorit će se sigurniji i adekvatniji uvjeti za boravak djece.   
 
Dječji vrti ć u Čari ove godine koristi 23 djece rane i predškolske dobi i taj se broj iz godine u godinu povećava 
što trenutni prostor dječjeg vrtića čini neadekvatnim i preskučenim.  
 
Ovim projektom se to želi promijeniti te djeci i roditeljima omogućiti bolje uvjete života. Kvalitetan dječji vrti ć 
doprinosi odluci mladih obitelji da ostanu na otoku i u ruralnoj sredini. 
 
Projektom se također brine o zaštiti okoliša kroz izgradnju komunalne infrastrukture (ugradnja bio-pročišćivača) 
koja je sukladna uvjetima Hrvatskih voda. Krajnji korisnici su djeca predškolske dobi te njihovi roditelji/obitelj.  
 
Financijski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije: 
 
Zgrada u kojoj se nalazi dječji vrti ć u vlasništvu je Grada Korčule 1/1. (k.č.zgr. 441, 82, 83 i zem. 3255 K.O. 
Čara). Grad Korčula će u svom Proračunu redovito predviđati iznos potreban za održavanje i daljnje opremanje 
dječjeg vrtića Čara.  
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Dječji vrti ć Korčula je ustanova u 100%-tnom vlasništvu Grada Korčule koja se u poslovima javne nabave i 
izgradnje oslanja na pomoć Grada Korčule. Prihodi poslovanja Grada Korčule bez pomoći (skupina 63) su za 
2014. godinu bili 24.337.034,65 HRK.  Planirani prihodi poslovanja Grada Korčule za 2015 godinu, prema 
Odluci o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu, iznose 22.045.330,00 HRK, a bez 
pomoći (skupina 63) 19.316.430,00 HRK. 
 
Ukupni prihodi i primici Dječjeg vrtića Korčula za 2014. godinu iznose 2.861.155,00 HRK dok ukupni rashodi i 
izdaci iznose 2.873.379,00 HRK. 
 
Grad Korčula je u Proračunu za 2016. godinu predvidio stavku za sufinanciranja projekta rekonstrukcije dječjeg 
vrtića u Čari. 
 
Ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije: 
 
Prema izvještaju o radu 2014. godine, ustanova Dječji vrtić Korčula zapošljava 13 odgojitelja i 2 medicinska 
djelatnika. Ukupno 11 djelatnika ima višu stručnu spremu dok preostala 4 djelatnika imaju srednju stručnu 
spremu. Ustanova Dječji vrti ć Korčula će biti zadužena za praćenje provedbe projekta i usklađenost s 
pedagoškim standardima. Također će biti zadužena za nabavu namještaja i ostale opreme za dječji vrti ć u Čari. 
 
Dječji vrti ć Korčula je tijekom 2014. godine sudjelovao u provedbi projekta "Za djecu sve najbolje" u kojem je 
sanirano ravno krovište te su zamijenjeni otvori na zgradi dječjeg vrtića u Korčuli. Vrijednost projekta je bila 
802.944,20 HRK, a sufinancirano je sa 69% od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije.  
 
Dječji vrti ć Korčula je 2014. godine proveo nabavu namještaja i didaktičke opreme za dječji vrti ć u Žrnovu. 
Oprema je nabavljena zahvaljujući donacijama Dubrovačko-neretvanske županije i udruge "Žrnovski makaruni". 
Vrijednost projekta je bila 8.700,00 HRK. 
 
Grad Korčula, koji je osnivač ustanove Dječji vrti ć Korčula ima 17 zaposlenih osoba i 5 Upravnih odjela. U 
provedbi projekta će biti ključni Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu  (radi provedbe javne 
nabave)  i Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet (radi 
stručnog praćenja provedbe projekta). U projekt će djelomično biti uključen i Upravni odjel za upravljanje 
Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam iz razloga što je zgrada dječjeg vrtića u vlasništvu Grada Korčule. 
Ustanova Dječji vrti ć Korčula koristi usluge Upravnih odjela Grada Korčule te će u provedbi ovog projekta Grad 
Korčula dati podršku u provedbi javne nabave te u angažiranju nadzora radova. 
 
Grad Korčula ima iskustvo u provedbi velikih infrastrukturnih projekata. Izdvojeni projekti u zadnje 4 godine su:  

• Izgradnja natkrivenog bazena Gojko  Arneri  (40.000.000,00  kn),  uz sufinanciranje  Ministarstva  mora,  
prometa  i  infrastrukture,   

• Izgradnja rotora na ulazu u Grad Korčulu (4.330.894 ,00 kn), uz sufinanciranje Županijske uprave za 
ceste,   

• Izgradnja  trgovačkog  centra  i  javne  garaže  (87.500. 000,00  kn),  uz sufinanciranje  Tommy  d.o.o.,   
• Rekonstrukcija  Korčulanske  katedrale  (2.330.000,00  kn),  uz sufinanciranje  Regije  Veneto,  HEP,  

Adris grupa,  Ministarstvo  kulture,   
• Projekt  Ljudi  koji  vole  ugostiti  (750.000,00 kn),  uz sufinanciranje  Regije  Venezija Friuli Giulia – 

Plan održivog razvoja ruralnog turizma.  
 
Iz navedenih  se podataka vidi da Grad Korčula ima mogućnosti održavati dječji vrti ć Čara nakon što ono 
jednom bude obnovljeno, uređeno te adekvatno opremljeno. 
 
Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom pet godina od dana konačne isplate sredstava:  
 
Grad Korčula je vlasnik i osnivač ustanove Dječji vrti ć Korčula koja upravlja dječjim vrtićima na području 
Grada Korčule. Ustanova se sastoji od dječjeg vrtića u Korčuli, Žrnovu, Pupnatu, Čari, Račišću i Lumbardi. 
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Ustanova Dječji vrti ć Korčula će održavati dječji vrti ć u Čari nakon njegove obnove. Grad Korčula će kao i do 
sada sudjelovati u troškovima te redovito predviđati sredstva u proračunu za tu namjenu.  
 
Doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta:  
 
Kroz projekt Rekonstrukcija dječjeg vrtića Čara povećat će se kapacitet dječjeg vrtića za prihvat djece 
predškolske dobi. S povećanjem broja djece se, prema pedagoškim standardima, stvara potreba za povećanjem 
djelatnika dječjeg vrtića, tj. stvara se potreba za povećanjem broja odgajtelja/ica. 
 
Sama provedba projekta stvoriti će nova privremena radna mjesta. Tijekom provedbe građevinskih i obrtničkih 
radova postojat će potreba za većim brojem djelatnika iz tog sektora.  
 
Usklađenost projekta s razvojnom dokumentacijom Grada Korčule 
 
U Prostornom planu uređenja Grada Korčule iz 2011. godine navodi se važnost ciljanog oživljavanja sela i 
optimalnog korištenja postojećih izgrađenih područja. Poznato je da je jedan od najvećih problema otočnih 
ruralnih krajeva iseljavanje stanovništva, posebno mladih obitelji. Iz tog se razloga u Prostornom planu uređenja 
Grada Korčule kao ciljevi navode porast nataliteta i prirodnog priraštaja,  naseljavanje lokalnih središta i 
poboljšanje demografske strukture. Ovi se ciljevi postižu kroz opstanak postojećeg stanovništva, poticanje 
obitelji na više djece uz paralelno stvaranje uvjeta njihova odgoja, školovanja i ostanka u mjestu rođenja. 
Projekt rekonstrukcije i uređenja dječjeg vrtića u Čari doprinosi ostvarenju ciljeva Prostornog plana uređenja 
Grada Korčule jer stvara uvjete za ostanak mladih obitelji u ruralnoj sredini. 
 
Osnovni cilj Prostornog plana uređenja Grada Korčule je gospodarski razvoj koji treba biti usmjeren prema 
optimalnom iskorištavanju raspoloživih prirodnih i kadrovskih potencijala. Kvalitetna javna infrastruktura, 
posebno dječji vrti ć i škola, osnovni su preduvjeti za život mladog, radnog aktivnog stanovništva u ruralnoj 
otočnoj sredini. Ostankom mladih obitelji u ruralnoj sredini indirektno se doprinosi gospodarskom razvoju – što 
je jedan od glavnih ciljeva Prostornog plana.  
 
Projekt je usklađen s Akcijskim planom učinkovitog gospodarenja energijom Grada Korčule (SEAP). 
Akcijski plan u mjeri 5.1.4. predviđa izolaciju vanjske ovojnice javnih zgrada, a u mjeri 5.1.5. zamjenu vanjske 
stolarije. Provedbom navedenih mjera očekuje se smanjenje ispuštanja CO2 u atmosferu i ušteda energije za 
grijanje i hlađenje prostora. Provedbom ovog projekta izravno će se doprinijeti navedenom cilju jer će se 
prilikom rekonstrukcije vrtića provesti mjere 5.1.4 i 5.1.5. SEAP-a. 
 
Grad Korčula je član lokalne akcijske grupe LAG5 koja obuhvaća područje otoka Korčule, Lastova i Mljeta, 
poluotoka Pelješca i Dubrovačkog primorja. U Lokalnoj  razvojnoj strategiji LAG-a 5 za razdoblje od 2013. 
do 2015. navode se razvojni problemi poput nedostatnog kapaciteta za predškolski odgoj te teškoće u 
organizaciji nastave i provedbe programa u malim udaljenim naseljima iz čega proizlazi potreba za 
povećanjem kapaciteta za predškolski odgoj i osiguravanje suvremene opreme za odvijanje predškolskog odgoja. 
Projekt je usklađen sa strateškim ciljem 4 Lokalne razvojne strategije LAG-a 5: "Podizanje kvalitete 
življenja". Rekonstrukcija i uređenje Dječjeg vrtića Čara spada pod prioritet 4.1. „Razvoj društvene 
infrastrukture i društvenih djelatnosti“ te pridonosi provedbi mjera 4.1.1. „Izgradnja i dogradnja objekata za 
obrazovanje i poboljšanje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima“ te 4.1.4. „Potpora aktivnostima 
za podizanje kvalitete obiteljskog života, osobito brige o djeci“.  Ovim mjerama obuhvaćaju se projekti 
rekonstrukcije objekata za predškolski odgoj i obrazovanje, unapređenje uvjeta rada te aktivnostima za podizanje 
kvalitete obiteljskog života. 
 
KLASA: 306-02/15-01/05 
URBROJ: 2138/01-01-15-1 
Korčula, 22. prosinca 2015. 
                                                                                                                                   PREDSJEDNIK 
                                                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                              Joško Cebalo, dipl. iur. 


