
 

 

KLASA: 361-01/19-01/__      

URBROJ:238/11-01/1-19-__                                                      PRIJEDLOG TOČKA 1. 
Jakovlje, ___ svibnja 2019. 

 

 Na temelju članka 31. Statuta Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“, 

br. 1/18), a u skladu s člancima 21. – 27. Pravilnika o prevedbi 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 Repubike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, 

br. 96/17 i 53/18), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na ___ sjednici održanoj dana ___ svibnja 

2019. godine, donosi 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „ Dječje igralište u Igrišću – 

projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“ 

 

 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Jakovlje za provedbu ulaganja u projekt 
„Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“ (u daljem tekstu: 

projekt) u naselju Igrišće na području Općine Jakovlje. 
 

Članak 2. 
 Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove 
Odluke na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. “Ulaganja u opće društvenu 
infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo“, Referentna oznaka: 18/2.1.1., LAG-a „Zeleni Bregi“. 

 

Članak 3. 
 Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta“ koji je prilog ove Odluke i 

čini njezin sastavni dio. 
  

 



 

Članak 4. 
 Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se Načelnica Općine Jakovlje. 
 

Članak 5. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt „ Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje 
igralište („Službeni glasnik Općine Jakovlje“, broj 2/19). 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana donošenja, a ista će se objaviti u 

„Službenom glasniku Općine Jakovlje“.  

 

                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                   OPĆINE JAKOVLJE 

                                                                                Marijan Capek 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


