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Pleškovec, 19. prosinca 2018.

Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 29. stavka 1. Pravilnika o
provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3.
»Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD
– lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18) i članka 28. Statuta Općine
Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/18.), Općinsko vijeće
Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj 09. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine,
donijelo je:

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA I PRIJAVU NA
NATJEČAJ ZA INVESTICIJU „REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA DOMA
KULTURE U FRKANOVCU“

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Sveti Juraj na Bregu za provedbu ulaganja na
području jedinice lokalne samouprave - Općine Sveti Juraj na Bregu za investiciju
„Rekonstrukcija - dogradnja Doma kulture u Frkanovcu“.
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja
RH za razdoblje 2014.-2020., za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD
strategije“, za tip operacije 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje
lokalnih temeljnih usluga“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije
LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prethodnom stavku, ovom Odlukom ujedno se
daje i suglasnost za prijavu na natječaj.

Članak 3.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Prilog III, uz suglasnost predstavničkog tijela
jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar tipa operacije TO 2.1.2 Poboljšanje
opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga koji čini sastavni dio ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
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