PRIJEDLOG
Na te elju čla ka . Statuta Opći e Ore ić Sl. gl. Opći e Ore ić / , / 8, 8/ 8 – pročišće i
tekst Opći sko vijeće Opći e Ore ić a ____ sjed i i održa oj ______ srp ja
8. do ijelo je
ODLUKU
o dava ju suglas osti za proved u ulaga ja i prijavu a atječaj izgrad je športsko rekrea ijskog
e tra Ore ić
I.
Ovo Odluko daje se suglas ost Opći i Ore ić za proved u ulaga ja a području jedi i e lokal e
samouprave – Opći e Ore ić za i vesti iju „Izgrad ja športsko rekrea ijskog e tra Ore ić“.
II.
Ulaga je iz točke I. ove Odluke pla ira se prijaviti a atječaj Progra rural og razvoja Repu like
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine , Mjera 07, podmjera 7.4 tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u
pokreta je po oljša je ili prošire je lokal ih te elj ih ulaga ja za rural o sta ov ištvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
U svrhu prijave ulaga ja a atječaj avede u prvo
daje suglas ost Opći i Ore ić a prijavu a atječaj.

stavku ove točke, ovo

Odluko

ujed o se

III.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Kratki opis projekta Klasa:404-01/17-01/02
Urbroj:2138/03-03-18-03 „Izgrad ja športsko rekrea ijskog e tra Ore ić“ (Prilog 12) koji je prilog
ove Odluke i či i jezi sastav i dio.
IV.
Ova suglas ost izdaje se u svrhu prijave ulaga ja avede og u točki I. ove Odluke a atječaj za
Mjeru 07, podmjera 7.4, tip operacije 7.4.1. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. godine.
V.
Ova Odluka stupa a s agu os i da od da a o jave u Služ e o

glas iku Opći e Ore ić.

Klasa:
Urbroj:2138/03-02-18-01
Ore ić,______srp ja

8.

Predsjed ik vijeća
Mario Vekić

