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OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 4.

1.
Temeljem članka 18. Statuta Općine Jelenje
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09,
13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 5/18) i
članka 30. stavak 5. Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
(Narodne novine 48/18) Općinsko vijeće Općine Jelenje na
9. sjednici telefonskoj (e-mail) održanoj 07. kolovoza 2018.
godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Jelenje u naselju Podhum za provedbu projekta
„Izgradnje vodovodnog ogranka u naselju Podhum

Projekt i nastali rezultati po projektu namijenjeni su javnoj
upotrebi i bit će javno dostupni svim korisnicima predškolskog obrazovanja i drugoj djeci mlađeg uzrasta te pojedincima
i interesnim skupinama.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u
„Službenim novinama Općine Jelenje“.
KLASA: 010-10/18-01/9
URBROJ:2170-04-01-18-2
Dražice, 07. kolovoza 2018.
						
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Luka Zaharija, prof.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jelenje daje suglasnost KD „Vodovod
i kanalizacija“ d.o.o. Rijeka, Dolac 14 za provedbu ulaganja
na području Općine Jelenje i to projekta: Vodovodni ogranak
Podhum.
Članak 2.
Sastavni se daje na temelju Priloga Odluke je Opis projekta/operacije i čini njen sastavni dio. Prilog se sastoji od slijedećih stavki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti
naziv korisnika
kratki opis projekta
društvena opravdanost projekta/operacije uključujući
opis krajnjih korisnika projekta/operacije
financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora
sredstava i analizu troškova za provedbu projekta
ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije
način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim
programom jedinice lokalne samouprave
usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte/operacije koji ne
zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi
važeći akt kojim se odobrava građenje.
Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Jelenje ovom Odlukom potvrđuje
da je projekt Izgradnje vodovodnog ogranka u Podhumu od
posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

2.
Na temelju 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 i 123/17) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13,
6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 5/18), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 9. telefonskoj (e-mail) sjednici
dan 07. kolovoza 2018. donijelo je
ODLUKU
I.
Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog načelnika za potpisivanje bjanko zadužnice na iznos do 500.000,00 kn radi osiguranja naplate mogućih potraživanja Ministarstva zaštite okoliša
i energetike, utvrđeno u članku 13. Ugovora br. 2018/001379
o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od 17.
srpnja 2018. a zbog potrebe za osiguranje realizacije Ugovora.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim
novinama Općine Jelenje.
KLASA: 010-01/18-01/9
URBROJ: 2170-04-01-18-1
Dražice, 07. kolovoza 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Luka Zaharija, prof.
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