
 Na temelju 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" broj 71/16.) i članka 27. Statuta Općine 

Podravske Sesvete ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), Općinsko 

vijeće Općine Podravske Sesvete na 23. sjednici 9. prosinca 2016. donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija  

i uređenje dijela Ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama"  
 

Članak 1. 

 U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, a na temelju članka 14. 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", broj 71/16) ( u 

daljnjem tekstu: Pravilnik), 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" te ostvarivanja bespovratne potpore, 

Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete ovom Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja 

na području Općine Podravske Sesvete na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 757, k.o. Podravske 

Sesvete, označenoj kao kat.čest.br. 36,  ULICA IVANA MAŽURANIĆA, površine 908 m
2 

u 

duljini 90 m, projekta pod nazivom: "Rekonstrukcija dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim 

Sesvetama”.  

Članak 2. 

 Korisnica potpore je Općina Podravske Sesvete.  

           Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Podravske Sesvete za poduzimanje svih pravnih 

radnji potrebnih za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 

 Projekt "Rekonstrukcija dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama” 

usklađen je s Razvojnom strategijom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015.-2020. 

godine, Cilj 2.- Izgraditi i obnoviti komunalnu i prometnu infrastrukturu i zaštititi okoliš, 

Prioritet 2.2. – Izgraditi i urediti komunalnu i prometnu infrastrukturu, Mjera 2.2.1. 

Izgradnja/uređenje prometnica i javnih površna. 
 

Članak 4. 

 Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete prihvaća sudjelovanje Općine Podravske 

Sesvete u sufinanciranju dijela projekta u preostalom iznosu koji će se utvrditi nakon 

donošenju odluke o dodijeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju.  
 

Članak 5. 

 Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
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