
Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. - pročišćeni tekst), 

članka 9. Odluke o osnivanju PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za 

promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/97., 5/99., 2/04., 9/05., 

11/06., 12/06., 12/09., 5/12. i 6/12. - pročišćeni tekst, 8/13., 12/13., 5/14. i 6/15.) i Odluke 

o pružanju usluga “PORE“ Razvojne Agencije Podravine i Prigorja za promicanje i 

provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji na tržištu koje nisu u 

nadležnosti i od posebnog interesa Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 07/15. i 9/15.) župan Koprivničko-križevačke 

županije 27. veljače 2017. donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti "PORI" Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja 

 za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u  

Koprivničko-križevačkoj županiji 

 

 

I. 

 

Na osnovni članka 2. Odluke o pružanju usluga “PORE“ Razvojne Agencije 

Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-

križevačkoj županiji na tržištu koje nisu u nadležnosti i od posebnog interesa 

Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  

broj 07/15. i 9/15.) daje se suglasnost na Odluku o pružanju usluga izrade prijave na 

natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“ za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“ i cijeni istih „PORE“ Razvojne agencije  Podravine i Prigorja za 

promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji  (Klasa: 

021-06/17-01/04, Urbroj: 2137-25-17-05), koju je donijelo Upravno vijeće „PORE“ 

Razvojne agencije Podravine i Prigorja na 67. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine. 

 

II. 

   

Cijena usluge izrade prijave na natječaj iznosit će ukupno 5.000,00 kn po 

korisniku tj. poljoprivrednom gospodarstvu uz plaćanje nakon potpisa Ugovora, a prije 

predaje prijave na natječaj za sve korisnike tj. poljoprivredna gospodarstva kojima 

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih 

aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji  prvi put izrađuje prijavu.  

Detalji izrade prijave na natječaj definirat će se Ugovorom između korisnika tj. 

poljoprivrednog gospodarstva i „PORE“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za 

promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. 

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu 

razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji nije u sustavu PDV-a. 

 

 

 

III. 

 



Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 

županije». 

 

 

ŽUPAN 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 023-01/17-01/1     Župan: 

URBROJ: 2137/1-04/07-17-6    Darko Koren, ing.građ., v.r. 

Koprivnica, 27. veljače 2017. 


