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Na temelju članka 30. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 12/21) i 

članka 30. Stavka 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07  „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ (NN 48/2018) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020. (NN 48/2018), Općinsko vijeće  Općine Josipdol, na 24. sjednici održanoj  13. travnja 2021. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA UNUTAR TIPA 

OPERACIJE  

Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ – provedba tipa 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“ (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA 

INFRASTRUKTURA) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom, daje se suglasnost Općini Josipdol za provedbu ulaganja na području općine 

Josipdol, odnosno naselja Oštarije za projekt   „Izgradnja Sportske dvorane u Oštarijama“   unutar 

podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ – mjere „7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA)“   iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske  za  razdoblje  2014. –2020“ 

Članak 2. 

Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj 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“ – mjere „7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 

ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 



kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA 

INFRASTRUKTURA)“   iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske  za  razdoblje  2014. –

2020“.  

Članak 3. 

U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno daje 

suglasnost za prijavu. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u „Glasniku Karlovačke Županije “. 

Članak 5. 

Sastavni dio ove Odluke je  Opis projekta u skladu s Prilogom natječaja za provedbu podmjere 7.4 

„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - 

mjere „7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

(TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA)“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske  za  razdoblje  2014. –2020“. 
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Josip Vukelić  


