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 Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15), Pravilnika o provedbi 

Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Narodne novine 22/15) i članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 21. sjednici, 

održanoj 28.06.2016. godine donijelo je 

 

O D L U K U 

O kandidiranju projekata na natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 godine 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuju projekti koji će se tijekom 2016/2017 godine kandidirati na 

natječaje mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 godine (dalje u tekstu: natječaj). 

 

Članak 2. 

 Općina Kneževi Vinogradi će kandidirati slijedeće projekte na natječaj: 

Podmjera: 7.2. Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući 

ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije  

Tip operacije: 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta: 

1. Izgradnja nerazvrstane ceste: Turistička cesta  - od Kružnog toka do Kampa ispod SRC Bazeni 

(NC 36). 

 

Podmjera 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

Tip operacije: 7.4.1. Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, 

uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije: 

1. Uređenje parka ispod ribnjaka uključujući vodene površine, mostove preko vodenih površina i 

hortikulturu. 

 

Članak 3. 

 Trgovačko društvo „Kneževi parkovi“ d.o.o. će kandidirati slijedeći projekt na natječaj: 

Podmjera 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

Tip operacije: 7.4.1. Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, 

uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije: 

1. Sportsku građevinu – Izgradnju tenis centra Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 4. 



 Ovlašćuju se Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel i tvrtka Kneževi parkovi na pripremu 

dokumentacije  za prijavu na natječaj. 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi će temeljem ove Odluke donijeti Izjave o suglasnosti 

za provedbu pojedinih projekata kao obvezni dio dokumentacije u skladu s odredbama Pravilnika o 

provedbi mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 godine. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 
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