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Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne 

novine“, broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak i 123/17.) i članka 37. Statuta 

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

7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. - pročišćeni tekst), Županijska skupština Koprivničko-križevačke 

županije na 6. Sjednici održanoj 00. veljače 2018. godine donijela je:  

 

O D L U K A 

o pokretanju inicijative za izgradnju Gospodarskog centra za 

promet voća i povrća 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom pokreće se inicijativa za izgradnju Gospodarskog centra za okup, 

skladištenje, sortiranje, sušenje, pakiranje te prodaju odnosno distribuciju voća i povrća, kao i 
proizvoda od voća i povrća. ( u daljnjem tekstu Gospodarski centar).  
 

Članak 2. 
Gospodarski centar bio bi izgrađen na području Koprivničko-križevačke županije u JLS, 

koja ima izgrađenu industrijsku zonu sa prihvatljivom prometnom i komunalnom 
infrastrukturom za takvu namjenu.  

Članak 3. 
 

Izgradnja Gospodarskog centra planira se u fazama i to: 

 

1. Javni poziv zainteresiranim partnerima u projektu Gospodarskog centra, 

2. Osnivanje trgovačkog društva sa djelatnostima navedenim u točki 1. Odluke, 

3. Izrada studija i dokumentacije Gospodarskog centra. 

4. Osiguranje financijskih sredstava za izgradnju Gospodarskog centra i 

5. Izgradnja Gospodarskog centra. 
 
 

Članak 4. 
 

Gospodarski centar sastojao bi se od ULO („ultra low oxygen“) hladnjače kapaciteta 
do 2.000 tona, te prostora za sortiranje i pakiranje, a u jednom djelu i za preradu voća i/ ili 
povrća. Kao i drugih prostora potrebnih za ovu vrstu djelatnosti. 

 



Članak 5. 
 

Udio vlasništva u Gospodarskog centru bio bi slijedeći: 

                     1. Koprivničko-križevačka županija 51%, 

                     2. Privatni partner ili partneri 30 % i 

                     3. Jedinica lokalne samouprave 19%. 
 
 

Članak 6. 
 

Odgovorna osoba za projekt izgradnje Gospodarskog centra je Župan Koprivničko-

križevačke županije ili druga osoba na prijedlog Županijske skupštine. 

Sve akte vezane za projekt Gospodarskog centra odobrava Skupština Koprivničko-

križevačke županije.  
 

Članak 7. 
 

Odgovorna osoba sastavit će odbor od stručnih i kompetentnih pravnih i fizičkih 
osoba koji će zastupati interese Županije u realizaciji projekta Regionalnog centra. 
 

Članak 8. 
Investicija izgradnje Gospodarskog centra predviđa se na oko 22 milijuna kuna, koji će 

osigurati partneri sukladno vlasničkim udjelima. Način osiguranja i vrsti sredstava za 

Gospodarski centar dodatno će se odrediti prilikom sklapanja poslovnih ugovora. 
 

Članak 9. 
 

Planiran početak izgradnja Gospodarskog centra predviđa se tijekom 2021. godine. 

 

Članak 10. 
 

Udio dobiti u poslovanju Gospodarskog centra raspoređuje se sukladno vlasničkim 

udjelima, a u slučaju gubitka u poslovanju isti se namiruje prema vlasničkim udjelima. 

Minimalno 50% dobiti Gospodarskog centra Županija će preraspodijeliti u sredstva 

namijenjena u programe voćarstva i povrtlarstva na području Koprivničko-križevačke županije. 

 
 

Članak 11. 
 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije". 

 

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

                                                    Željko Pintar 
 
 
 
 
 
 
 

 



O b r a z l o ž e n j e 
 
 

           Prijedloga odluke o inicijativi izgradnje Gospodarskog centra za promet voćem i 
povrćem 
 
Gospodarski centar za promet voćem i povrćem nužno je potreban na ovim prostorima ukoliko 
želimo unaprijediti ili barem zadržati postojeće stanje u proizvodnji voća i povrća te osigurati 
razvoj ruralnog područja županije. Prema dostupnim podacima, u našoj županiji ima 109 
povrtlara i 270 voćara koji se ulaskom u Europsku uniju moraju prilagoditi uvjetima koji se 
odnose na ispravnost i sigurnost hrane te sa svojim proizvodima konkurirati na tržištu Europske 
unije.  
Na području županije i okolice postoji više pogona koji se bave preradom poljoprivrednih 
proizvoda koji bi u svom radu mogli koristiti usluge Gospodarskog centra. Svjedoci smo izjava 
vodećih ljudi nekoliko kompanija koji žele suradnju s proizvođačima voća i povrća na području 
županije, međutim uvijek se javlja problem organizacije otkupa i potrebnih količina. Isto tako 
mnogi proizvođači  ne mogu zadovoljiti uvjete trgovačkih centara jer za takvu vrstu proizvoda  
nemaju adekvatne uvjete skladištenja. Također, zbog nedostatka hladnjača i skladišnog 
prostora prisiljeni su svoje proizvode što prije prodati često po najnižoj cijeni sa velikim 
rokovima naplate. Sve ovo pokazuje da izgradnja ovakvog Gospodarskog centra je ekonomski 
i društveno opravdana.  
Izgradnja ovakvog Gospodarskog centra je tehnološki i financijski zahtjevna iz razloga što se 
predlaže korištenje najmodernije tehnologije gradnje hladnjače tzv. ULO („ultra low oxygen“), 
koja omogućava dugotrajno održavanje voća i povrća svježim. Iz navedenog razloga potrebno 
je u projekt uključiti PORA-u koja bi preko Europskih fondova pronašla način za osiguranje 
financijskih sredstava.  
U ovom projektu Županija bi zastupala interese OPG-ova sa svojeg područja i dio dobiti 
reinvestirala u sektor poljoprivrede kroz nove potpore. Isto tako nadamo se da će javni i privatni 
ulagači naći svoj interes u ovom projektu kao što se izjavljivalo u medijima. 
 

 
Predsjednik Kluba članova Županijske 

skupštine SDP-a i HL-a: 
 Željko Vugrinec 

 


