
Na temelju članka 20. stavka 7. 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 48/18) i članka 18. Statuta Grada Križevaca ("Službeni 
vjesnik Grada Križevaca" broj 4/09, 1/13, 1/16. i 1/18), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 
12. sjednici održanoj dana 11.09.2018. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade javne namjene – 

društvenog i vatrogasnog doma u Carevdaru“ 
 
 

I. 
 
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu projekta „Rekonstrukcija zgrade javne 

namjene – društvenog i vatrogasnog doma u Carevdaru“. 

Projekt „Rekonstrukcija zgrade javne namjene – društvenog i vatrogasnog doma u 

Carevdaru“ će se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. – 2020., Mjeru 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", 

Podmjeru 7.4 „Ulaganje 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”.  

II. 
 
Prilog „Opis projekta/operacije“ čini sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
 

Podnositelj Zahtjeva za potporu i Korisnik potpore biti će Grad Križevci. 
 

IV. 
 
Daje se ovlast gradonačelniku na poduzimanje svih radnji i mjera propisanih odredbama 
Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" sa 
svrhom realizacije projekta „Rekonstrukcija zgrade javne namjene – društvenog i 
vatrogasnog doma u Carevdaru“.  
 

V. 
 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenom vjesniku Grada 
Križevaca". 
 
KLASA: 361-01/18-01/26 
URBROJ: 2137/02-03/4-18-15 
Križevci, 16.08.2018. godine 
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Obrazloženje 
 
U Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. predviđena je 
Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", Podmjera 7.4 „Ulaganje u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.  
Kako Grad Križevci ima pripremljen projekt „Rekonstrukcija zgrade javne namjene – 
društvenog i vatrogasnog doma u Carevdaru“, predlaže se Gradskom vijeću donošenje 
Odluke o suglasnosti za provedbu predmetnog ulaganja. 
Također se predlaže Gradskom vijeću da ovlasti gradonačelnika na poduzimanje svih radnji i 
mjera propisanih odredbama Pravilnikom o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima" sa svrhom realizacije projekta. 
 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 
gradnju,prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 
 


