Četvrtak, 22. prosinac 2016.

SLUŽBENE NOVINE

69.

Stranica 540 – broj 12.
Članak 3.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 25/09.,
6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine
Viškovo” broj: 3/14.) i članka 16. stavka 13. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine (“Narodne
novine”, br. 71/16.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na
30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo je
Odluku
o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Viškovo
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.2. Ulaganja 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” iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. te
ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće Općine Viškovo ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu
ulaganja na području Općine Viškovo i to projekta: GRAĐENJE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE CESTE (NERAZVRSTANA CESTA) - SPOJ SA
SPOJNOM CESTOM BRNASI - DOVIČIĆI.
Članak 2.
Za podnositelja zahtjeva za potporu - Korisnika potpore
ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo.

Sastavni dio ove Odluke čini Prilog “Opis projekta/operacije”, u kojem su, sukladno odredbi članka 16. stavka 13.
Pravilnika o provedbi Mjere 07, sadržani:
–– 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.
Ova oduka stupa na snagu danom objave u “Službenim
novinama Općine Viškovo”.
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