
 
Na temelju članka 10.Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), 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 22/15), i članka 34. Statuta Općine Brela («Glasnik - službeno glasilo 
općine Brela» broj 1/06.),Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj  19. 
prosinca  2016. godine donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o kandidiranju projekata izgradnje vrtića Brela na natječaje mjere 07 „Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine 

 
 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se da će se projekt "Izgradnja vrtića Brela" tijekom 2016 
godine kandidirati na natječaje mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-
2020. godine ( u daljnjem tekstu :natječaj) 
 

 
Članak 2. 

 
Projekt " Izgradnja  vrtića Brela" kandidirati će se na podmjeru 7.4. Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. 

 

Članak3. 

Za pripremu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj zadužuju se Jedinstveni 

upravni odjel Općine Brela  i stručne službe općine . 

 

Članak 4. 

Općinsko vijeće Općine Brela, donijeti će Izjave o suglasnosti za provedbu projekta 

kao obvezni dio dokumentacije u skladu sa odredbama Pravilnika o provedbi mjere 

07"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.godine ("Narodne novine 

22/15"). 

Članak 5. 



Potrebna financijska sredstva kao obvezno vlastito učešće općine u projektu 

"Izgradnja vrtića Brela", planirati će se proračunom  Općine Brela, razdjel 003 Glava 

002. 

 

                                                      Članak 6.  

Sastavni dio ove Odluke je "Prilog uz odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave unutar mjere 07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima- 

iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmog (8) dana od objave u Glasniku – službenom 

glasilu Općine Brela.  

 

 

 

Klasa: 021-01/16-01/1245 

Urbroj:2147/03-3/1-16-01 

Brela, 19 prosinca 2016.  

                 Općinsko vijeće općine Brela 

                                                                       Predsjednik 

                                                                                          Ivo Šodan 

 

 
 

 

 


