
                  
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/14-01/7 

URBROJ: 2135-03/14-01/7 

Tuhelj, 24.05.2014 

 

 Na temelju članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ br. 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće 

Tuhelj na 1. sjednici održanoj 24.05.2014. godine donosi 

 

O D L U K U 

 

I. Na teret proračunske pozicije "Subvencije poljoprivrednicima" tijekom 2014. godine će se 

isplaćivati subvencija za: 

1. sadnju vinove loze najmanje 100 sadnica 5,00 kn po sadnici 

2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki  50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00 

kn po sadnici 

3. umjetno osjemenjivanje 100,00 kn po grlu 

4. uginuće stoke krupnog zuba 1.500,00 kn za neosiguranu stoku 

5. pomoć pčelarima 50,00 kn po košnici 

6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća,  povrća i stoke 

7. dotacija Udruzi Strojni prsten-simentalac Hrvatskog zagorja 

 

II. Subvencija za točke 1. i  2. isplaćivati će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti:   

1. račun  

2. potvrdu  da je korisnik subvencije stanovnik Općine Tuhelj u zadnjih godinu 

dana 

3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave 

4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor 

5. nasadi moraju biti na području Općine Tuhelj ili na području jedinica lokalne 

samouprave s kojima Općina Tuhelj graniči 

6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

 

III. Subvencija za točku 3. isplaćivati će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti. 

1. račun veterinarske ambulante. 

2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

 

IV. Subvencija za točku 4. će se isplaćivati na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti: 

1. potvrdu veterinara. 

2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

 

V. Subvencija za točku 5. isplaćivati će se na temelju zahtjeva kojem je potrebno priložiti: 



1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica. 

2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

 

VI. Subvencija za točku 6. isplaćivati će se na temelju police osiguranja u iznosu od 50% 

vrijednosti iste. Subvencija za točku 6. će se doznačavati na temelju zahtjeva kojem je 

potrebno priložiti: 

1. policu premije osiguranja (original na uvid) 

2.   potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

 

VII. Dotacija Udruzi Strojni prsten-simentalac Hrvatskog zagorja isplatiti će se na temelju 

zahtjeva udruge. 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

      Darko Medvedec, dipl.ing.    

 


