Temeljem članka 18. Statuta Grada Križevaca(„ Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj: 4/09, 1/13,
1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Križevaca na 12. sjednici održanoj
11.09.2018. godine donijelo je

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja vodospreme Apatovec II“

I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave
Grada Križevaca, za ulaganje u projekt „Izgradnja vodospreme Apatovec II“.
II.
Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Program ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.2, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih
sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.“
III.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Prilog-Opis projekta, koji čini sastavni dio ove Odluke.
IV.
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki I. ove Odluke na natječaj za
Mjeru 07, Podmjeru 7.2., tip operacije 7.2.1. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.
V.
Podnositelj Zahtjeva za potporu i Korisnik potpore biti će Vodne usluge d.o.o., Drage Grdenića 7,
48260 Križevci.
VI.
Daje se ovlast Vodnim uslugama d.o.o., Drage Grdenića 7, 48260 Križevci, 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 „Izgradnja vodospreme Apatovec II“.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u "Službenom vjesniku Grada Križevaca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 361-01/18-01/26
URBROJ: 2137/02-03/4-18-15
Križevci, 11.09.2018.
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Obrazloženje

Vodne usluge d.o.o. kao javni isporučitelj javne vodoopskrbe i odvodnje prijavljuje projekt „Izgradnja
vodospreme Apatovec II“ na natječaj 7.2.1. „ Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020.
Sukladno Dokumentaciji za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu, dio obvezne dokumentacije
za sve korisnike je i Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave, te se slijedom navedenog dostavlja Odluka o
davanju suglasnosti Gradskom vijeću grada Križevaca.
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