
Temeljem članka 27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 2. sjednici održanoj 14. srpnja 2021. godine donosi
ODLUKU
O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT
ZA VATROGASNI DOM
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Općine Dugi Rat, za ulaganje „Rekonstrukcija i opremanje građevine javne namjene Vatrogasni dom – III. faza“, Investitora Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat.
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. ,Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, 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“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Prilog „Opis projekta“ uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar Mjere O7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Opis projekta koji čini sastavni dio ove odluke.
Članak 4.
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki 1. ove Odluke na natječaj za Mjeru 07, Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014-2020.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.
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