
Na temelju članka 29. Statuta Općine Kotoriba („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
2/18), a u skladu sa člancima 21.-27.Pravilnika o provedbi podmjere 19.2.”Provedba 
operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje 
LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom 
razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) (NN 
96/2017)  te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. 
»Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti 
suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora 
lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« 
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 53/2018.) 
Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 14. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2018. godine 
donijelo je  
 

 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kotoriba unutar Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. , Mjera 19 LEADER – Podmjera 19.2, 

LRS LAG-a Mura Drava – PROJEKT REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA SPORTSKIH TERENA U 

KOTORIBI 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kotoriba suglasno je s provedbom ulaganja u rekonstrukciju i 

opremanje sportskih terena u Kotoribi u okviru projekta – Rekonstrukcija i opremanje 

sportskih terena u Kotoribi -  na lokaciji k.č.br. 282 k.o.Kotoriba.   

Predmetno ulaganje provest će se na području Općine Kotoriba, u naselju Kotoriba  

(3232 stanovnika) u okviru  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014.-2020. , LEADER – Podmjera 19.2, LRS LAG-a Mura Drava. 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Prilog „Opis projekta“.  

Prilog „Opis projekta“ sadrži sljedeće stavke: naziv projekta, nositelj projekta, opis 

projekta, društvena opravdanost projekta, financijski kapacitet nositelja projekta, ljudski 

kapacitet nositelja projekta, način održavanja i upravljanja projektom, ostvarivanje neto 

prihoda, usklađenost projekta s lokanom razvojnom strategijom LAG-a MURA-DRAVA I Izjavu 

nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim 

skupinama.    



 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“. 

 

KLASA: 361-01/18-01/19 
URBROJ: 2109/9-18-1 
Kotoriba, 14. prosinca 2018. 
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