
 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE  

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

Rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste na k.č.br.1727 k.o. Donja Dubrava 

Temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 te Natječaja za provedbu Podmjere 

7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u 

obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje 

nerazvrstanih cesta« Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom sklopila je sa Općinom Donja 

Dubrava ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste na k.č.br.1727k.o. Donja 

Dubrava“. Iznos potpore utvrđen Ugovorom o financiranju je 849.500,00 kn, dok se Odlukom o dodjeli 

sredstava, a sukladno Tablici troškova i izračuna potpore Općini dodjeljuje potpora u iznosu od 841.569,73 

kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Predmetna rekonstrukcija dijela 

nerazvrstane ceste izuzetno je važna i neophodna jer je koristi veliki broj korisnika kojima treba omogućiti 

adekvatan, sigurniji i lakši pristupni put do njihovih odredišta. Budući da je taj dio nerazvrstane ceste 

makadam, odnosno šljunčani dio ceste, a promet se na njemu odvija u oba smjera, sigurnost sudionika u 

prometu je izuzetno loša, te iz navedenog proizlazi opravdanost realizacije ovog projekta, a ujedno i doprinos 

poboljšanja i povećanja sigurnosti kretanja u prometu, te naposljetku i podizanju razine kvalitete života svih 

ciljanih skupina. 

Ciljevi projekta: Cilj projekta je održivi razvoj ruralnog područja rekonstrukcijom dijela nerazvrstane ceste 

Općine Donja Dubrava koja graniči sa Općinom Legrad susjedne Koprivničko – križevačke županije. 

Provedbom projekta spriječit će se daljnje propadanje makadam dijela nerazvrstane ceste koja vodi 

gospodarskim objektima, spomen izletištu, objektima seoskog turizma, objektu „Karaula“ u vlasništvu 

Općine, obrambenom nasipu od poplava Hrvatskih voda, poljoprivrednim parcelama koje obrađuje veliki broj 

gospodarstvenika/poljoprivrednika, ornitološkom rezervatu „Veliki Pažut“, Regionalnom parku Mura - Drava. 

Osima navedenog želi se unaprijediti prometna infrastruktura na području Općine Donja Dubrave, poboljšati 

društveni i gospodarski rast i razvoj, te sigurniji, brži i bolji pristup do željenih odredišta. 

Rezultati projekta: Očekivani rezultat projekta je rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u duljini zahvata 

od 765,56 metara na dijelu makadamskog puta sa maksimalnom prilagodbom osi ceste i nivelete postojećem 

stanju. Novi kolnik će se izgraditi od asfalta u širini od 5,0 metara sa dvije prometne trake. Očekivanim 

rezultatom će se povećati sigurnost u prometu i unapređenje prometne infrastrukture Općine Donja Dubrava. 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020. Udio u sufinanciranom dijelu: 85%EU, 15% RH 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja 


