
                                 Točka  6.    PRIJEDLOG 

    REPUBLIKA HRVATSKA        
   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA KRAVARSKO 
         OPĆINSKO VIJEĆE    
 

                                 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kravarsko ( „Glasnik Zagrebačke županije“, br. 13/13), i članka 

16. Stavak 13. 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“ br. 71/16)  Općinsko vijeće Općine na 30. sjednici  održanoj 31. ožujka 2017. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT 

„REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH TERENA U KRAVARSKOM „  UNUTAR 

MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM 

PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. 
 

Članak 1.  

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Kravarsko  za provedbu ulaganja na 

području jedinice lokalne samouprave (Općina Kravarsko) za investiciju/projekt 

Rekonstrukcija sportskih terena u Kravarskom,   u Općini Kravarsko.  

 

Članak 2.   

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4. »Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, Tip 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«  

Članak 3. 

U svrhu prijave ulaganja na natječaj navedenog u članku 1. Ove Odluke, ovom 

Odlukom ujedno se daje i suglasnost za prijavu na natječaj. 

 

 

 

 



Članak 4. 

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Kratki opis projekta“, koji je prilog ove 

Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

Članak 5 

Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u članku 1. ove Odluke na 

natječaj za Mjeru 07, Podmjera 7.4., Tip 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«  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena  u „Glasniku 

Zagrebačke županije“. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ: 

Kravarsko , 31. ožujak 2017.  

 

 

           Predsjednik Općinskog vijeća  

  

                  Zdravko Horvačić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(13) Korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice 

lokalne samouprave, odnosno predstavničkog tijela grada Zagreba o suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području jedinice lokalne samouprave koja mora imati prilog sa sljedećim 

stavkama: 

– naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti 

– naziv korisnika 

– kratki opis projekta 

– društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika 

projekta/operacije 

– financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za 

provedbu projekta 

– ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije 

– način održavanja i upravljanja projektom/operacijom 

– usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne 

samouprave i 

– usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za 

projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt 

kojim se odobrava građenje. 

(14) Provedba ulaganja može trajati najduže 24 mjeseca, a rok počinje teći od dana donošenja 

Odluke o dodjeli sredstava, te završava danom podnošenja zahtjeva za isplatu posljednje rate. 

 

 

 

(1) U okviru Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu« (u daljnjem tekstu: Podmjera 7.4.) potpora se dodjeljuje za tip 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« (u daljnjem tekstu: tip 

operacije 7.4.1.). 


