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 Na temelju članka 20. stavak 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“ br. 71/16, 15/17, 17/2017) i članka 30. Statuta 

Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 12/18, 3/20 i 18/21) 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 1. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2021. godine 

donijelo je 

 

O D  L  U  K  U 

o suglasnosti za provedbu ulaganja 

 

Članak 1. 

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

suglasnost Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj, OIB: 13585408968, Tuhelj 28a, Tuhelj 

za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj za projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog 

spremišta u Tuhlju“. 

 

Članak 2. 

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

Mjeru 07, Podmjeru 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“ te se njome ovlašćuje Dobrovoljno vatrogasno društvo 

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 i 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 te usklađenost projekta s prostornim planom 

Općine Tuhelj. 

 Prilog iz stavka 1. ovog članka privija 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“. 
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