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Temeljem članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije 
broj 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) Gradsko vijeće Grada Preloga na ___ sjednici 
održanoj dana _______ 2016. godine,  donosi  

 
 
 

O  D  L  U  K  U  
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA  

NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U PROJEKT  
„REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U PRELOGU“ 

 
 

 
Članak 1.  

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Preloga 
u projekat REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U PRELOGU.  

Članak 2. 
Projekat REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U PRELOGU 
prijaviti će se za dodjelu sredstava potpore u sklopu mjere 07 Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 7.4. Ulaganja 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.  

Članak 3. 
Opis projekta REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U PRELOGU 
nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

Članak 4. 
Ovlašćuje se gradonačelnik za provođenje ove Odluke.  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA 
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URBROJ: 2109/14-01-16-01 
Prelog, _________ 2016. godine            Goran Gotal, dipl.iur. 
      
 

 

 

 

 

 
 



 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 

 

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014. – 2020. koji je objavljen u NN br. 71/16. Pravilnik između ostalog 
regulira područje ruralnog razvoja, podmjeru 7.4. Ulaganja 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. U navedenom tipu operacije prihvatljivi projekti su građenje i/ili 
opremanje građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i 
zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje 
prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i 
opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i 
sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi 
odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi).  
Natječaj za navedeni tip operacije još nije raspisan ali se očekuje objava javnog 
poziva u prvom tromjesječju iduće godine. S obzirom na potrebu rekonstrukcije i 
dogradnje zgrade dječjeg vrtića u Prelogu potrebno je donijeti navedenu suglasnost 
kako bi se pripremili svi preduvjeti za prijavu na najavljeni javni poziv.  
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Preloga donošenje Odluke 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt 
“Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića u Prelogu”, u tekstu kako je to gore 
navedeno.  
 
 

 
Pročelnica: 

 
        Miljenka Radović, mag.iur. 
 


