
 

Na temelju članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ 

broj 4/09, 1/13, 1/16. i 1/18) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 8. sjednici održanoj 22. 

siječnja 2018. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

 o subvencioniranju kamata za kreditiranje proljetne sjetve u 2018. godini 

poljoprivrednicima s područja Grada Križevaca 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ovlašćuje se gradonačelnik Grada Križevaca da zaključi Ugovor o 

poslovnoj suradnji s Erste & Steiremarkische Bank d.d. na programu kreditiranja u 

poljoprivredi na području Grada Križevaca. 

 

Članak 2. 

Grad Križevci će subvencionirati kamatu za kreditiranje proljetne sjetve s 3 % 

godišnje. 

Najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn, a najveći iznos 500.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu grada Križevaca za 2018. godinu. 

 

Članak 4. 

Korisnici sredstava subvencije su fizičke i pravne osobe sa sjedištem na području 

Grada Križevaca i upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a na temelju pozitivne 

Odluke Povjerenstva za provođenje postupka javnih natječaja iz poljoprivrede i Odluke 

banke. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Križevaca“. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA 

 

 

KLASA: 320-01/18-02/4 

URBROJ: 2137/02-04/2-18-1 

U Križevcima, 22. ožujka 2018. 

 

PREDSJEDNIK 

Marko Katanović 

 

 

 

 

 

 

 

 

  















Obrazloženje 
 

Programom potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca u 2018. godini, 

utvrđeno je između ostalog da će Grad subvencionirati kamatu na kredite za nabavu 

repromaterijala za proljetnu sjetvu s 3% godišnje. 

 

Ovom Odlukom odobrava se gradonačelniku Grada Križevaca zaključenje Ugovora o 

poslovnoj suradnji s Erste & Steiermarkische bank d.d. u kreditiranju i subvencioniranju 

kamata za kreditiranje proljetne sjetve u 2018. godini. 

  

Na temelju raspisanog javnog poziva Grad će zaprimati zahtjeve za subvencioniranje 

kamata za kreditiranje proljetne sjetve. Zahtjeve zaprima i obrađuje Povjerenstvo za 

provođenje postupka javnih natječaja iz poljoprivrede imenovano od strane Gradonačelnika 

Grada Križevaca. Na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik donosi odluku o odobrenim 

zahtjevima, a konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi banka.  

 

Javnim pozivom definirat će se rok i način podnošenja zahtjeva, kao i sva 

dokumentacija koju je uz isti potrebno dostaviti. 

 

U prilogu je prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji na programu kreditiranja u 

poljoprivredi s Erste & Steiermarkische Bank d.d. 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu 

 


