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Temeljem članka 30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj 31. srpnja 2018. godine 

donosi 

 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje građevine javne i društvene 

namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. skupine“ 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja (u nastavku: Odluka) daje se 

suglasnost načelniku Općine Tuhelj za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj za 

projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić, 3. 

skupine“. 

Članak 2. 

 

Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja iz članka 1. ove odluke na natječaj za 

Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 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“ te 

se njome ovlašćuje načelnik Općine Tuhelj za prijavu na natječaj.  

 

Članak 3. 

 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog odluci koji sadržava slijedeće stavke: naziv projekta, 

naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta, uključujući opis krajnjih 

korisnika te izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 

skupinama, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu 

troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta, doprinos 

ulaganja stvaranju novih radnih mjesta, način održavanja i upravljanja projektom, usklađenost 

projekta sa strateškim razvojnim programom, usklađenost projekta s Prostornim planom 

uređenja općine Tuhelj – I., II. i III. Izmjene i dopune (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije'' broj 8/2009, 29/2010, 1/2011 i 14/2015). 

 Prilog iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. 



 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“.      

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

    Robert Romić 

 


