
 
Temeljem članka 6. stavak 6. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i 

ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 92/10, 124/11) i članka 42. i 93. Statuta 
Grada Gline («Službeni glasnik» Sisačko-moslavačke županije broj 17/09.) 
Gradonačelnik Grada Gline donosi  
 

 

ODLUKU  
o subvencijama u biljnoj proizvodnji i edukaciji poljoprivrednih 

gospodarstava u 2012. godini 
 
 

I. OPĆI UVJETI 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste proizvodnje i aktivnosti u poljoprivredi za koje 

se u 2012. godini dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: 
gradska subvencija), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i obveze korisnika 
gradske subvencije. 
 

Članak 2. 
Grad Glina će poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati:  

 
1. Podizanje voćnjaka i vinograda 

1.1. nabavu voćnih sadnica, 
1.2. nabavu loznih cijepova, 
1.3. nabavu sadnica jagoda, 

 
2. Proizvodnju ljekovitog bilja 

2.1. sadnja ili sjetva ljekovitog bilja, 
 

3. Ekološku poljoprivredu 
3.1. biljna ekološka proizvodnja, 
3.2. troškovi stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti za 

ekološku poljoprivrednu proizvodnju, 
 

4. Izgradnju staklenika i plastenika 
4.1. izgradnja staklenika i plastenika, 

 
5. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje 

5.1. premija osiguranja od mogućih šteta u biljnoj proizvodnji (mraz, tuča, 
požar i udar groma), 
 

6. Edukaciju i sudjelovanje na manifestacijama 
6.1. edukacija poljoprivrednih gospodarstava, 
6.2. sudjelovanje na manifestacijama za prezentaciju kvalitetnih i 

izvornih poljoprivrednih proizvoda. 
 
7.  Analizu vina, rakije, meda, sira i ostalih mliječnih proizvoda  



      7.1.  analiza vina, rakije, meda, sira i ostalih mliječnih proizvoda za  
   sudjelovanje na manifestacijama  

 
 8.  Kapitalna ulaganja u poljoprivredi 
  8.1. nabava opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda  
  8.2. izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija objekata za preradu  

       poljoprivrednih proizvoda. 
  

Članak 3. 
Korisnici gradske subvencije iz članka 2. ove Odluke su ona poljoprivredna 

gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, imaju 
prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Gline te imaju poljoprivredne 
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže gradsku subvenciju na području 
Grada Gline, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovom Odlukom. 
 

Članak 4. 
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi 

poljoprivredom, a djeluje kao: 
 - trgovačko društvo, obrt ili zadruga (registrirani za obavljanje poljoprivredne 
   djelatnosti), 
- seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno  gospodarstvo upisano u  
  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik). 
 

Članak 5. 
Sredstva za gradske subvencije iz članka 2. ove Odluke osigurat će se u 

Proračunu Grada Gline za 2012. godinu. 
 

Članak 6. 
Gradske subvencije korisnicima se isplaćuju temeljem podnesenog zahtjeva 

nakon objavljenog natječaja u skladu sa uvjetima iz ove Odluke, a  najkasnije do 31. 
prosinca  za tekuću godinu. 

          Članak 7. 
Najviši ukupni godišnji iznos svih gradskih subvencija u poljoprivredi koje 

jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 50. 000,00 kuna.  
 
          Članak 8.  
Najviši iznos pojedinačnih gradskih subvencija iz članka 2. ove Odluke za 

tekuću godinu po jednom korisniku iznosi 20.000,00 kuna. 
 

 
II. POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 

 
1. Podizanje voćnjaka i vinograda 

 
Članak 9. 

Gradska subvencija za nabavu voćnih sadnica odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini u voćnjaku posadilo najmanje 
500 visokokvalitetnih voćnih sadnica jabuke, kruške ili ostalih voćnih vrsta; najmanje 
150 sadnica šljive ili breskve ili lijeske; te najmanje 50 sadnica oraha, pitomog 
kestena ili duda. 



Gradska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5,00 kuna  po voćnoj sadnici 
izuzev sadnica šljive 7,00  kuna po sadnici; sadnica lijeske 3,00 kune po sadnici; 
sadnica oraha i duda 25,00 kuna po sadnici; sadnica pitomog kestena 20,00 kuna po 
sadnici. 

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže:  
1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt 

preslika obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda,  

2. preslika računa o kupnji sadnica, 
3. preslika deklaracije sadnog materijala, 
4. preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
6. preslika kartice žiro-računa. 

 
Članak 10. 

Gradska subvencija za nabavu loznih cijepova odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini u vinogradu posadilo  
najmanje 400 visokokvalitetnih loznih cijepova, a za sortu škrlet najmanje 100 loznih 
cijepova. 

Gradska subvencija dodjeljuje se u iznosu od 4,00 kune po posađenom 
loznom cijepu, a za sortu škrlet 7,00 kuna po posađenom loznom cijepu. 

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 
1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt 

preslika obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda,  

2. preslika računa o kupnji cijepova, 
3. preslika deklaracije sadnog materijala, 
4. preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
6. preslika kartice žiro-računa. 

 
Članak 11. 

Gradska subvencija za nabavu sadnica jagoda odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini posadilo najmanje 2.000 
visokokvalitetnih sadnica jagoda. 

Gradska subvencija dodjeljuje se u iznosu od 0,40 kuna po posađenoj sadnici. 
Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
 Uz zahtjev se prilaže: 
1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt 

preslika obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda,  

2. preslika računa o kupnji sadnica jagoda, 
3. preslika deklaracije sadnog materijala, 
4. preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 



6. preslika kartice žiro-računa. 
 

2. Proizvodnja ljekovitog bilja 
 

Članak 12. 
Gradska subvencija za sadnju ili sjetvu ljekovitog bilja odobrit će se onom 

poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini posijalo ili posadilo ljekovito 
bilje na površini od najmanje 0,20 ha pridržavajući se sjetvenih normi odnosno 
normativa sadnje. 

Gradska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 3.000,00 kuna po hektaru 
posađenog ili posijanog ljekovitog bilja.  

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 
1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt 

preslika obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda,  

2. preslika računa o kupnji sadnog ili sjemenskog materijala, 
3. preslika deklaracije sadnog ili sjemenskog materijala, 
4. preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja ili sjetva, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
6. preslika kartice žiro-računa. 

 
3. Ekološka poljoprivreda 

 
Članak 13. 

Gradska subvencija za biljnu ekološku proizvodnju odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje se u tekućoj godini bavi ekološkom proizvodnjom 
na najmanje 0,20 ha površine te je upisano u Upisnik ekoloških proizvođača. 

Gradska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 1.000,00 kuna po hektaru za 
ratarsku proizvodnju, 2.000,00 kuna po hektaru za proizvodnju ljekovitog bilja i 
povrća te 3.000,00 kuna po hektaru za voćnjake i vinograde.  

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 
1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt 

preslika obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. preslika računa o plaćenim troškovima stručnog nadzora i utvrđivanja 

sukladnosti – Potvrdnica, 
4. preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja ili sjetva, 
5. zapisnik i Izvješće nadzorne stanice, 
6. potvrdnica o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini, 
7. dokaz o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, 
8. preslika kartice žiro-računa. 



 
Članak 14. 

Sufinanciranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti za 
ekološku poljoprivrednu proizvodnju dodjeljuje se u visini 40 % troškova koje je imalo 
poljoprivredno gospodarstvo za tu namjenu u tekućoj godini.   

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt preslika 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. preslika računa o plaćenim troškovima stručnog nadzora i utvrđivanja 

sukladnosti – Potvrdnica, 
4. preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja ili sjetva, 
5. zapisnik i Izvješće nadzorne stanice, 
6. potvrdnica o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini, 
7. dokaz o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, 
8. preslika kartice žiro-računa. 

 
4. Izgradnja staklenika i plastenika 

 
Članak 15. 

Gradska subvencija za izgradnju staklenika i plastenika odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini izgradilo najmanje 100 m2 
novog staklenika ili plastenika. Gradska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 10 
kn/m2 natkrivenog prostora staklenika ili plastenika za konstrukciju i pokrov. Gradska 
subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5 kn/m2 natkrivenog prostora staklenika ili 
plastenika za konstrukciju ili pokrov. 

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt preslika 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. preslika posjedovnog lista, gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište 

na kojem se postavlja plastenik ili staklenik, 
4. preslika računa o kupnji novog plastenika ili staklenika (konstrukcija i pokrov), 
5. preslika kartice žiro-računa.  

 
5. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje 

 
Članak 16. 

Grad Glina će subvencionirati premiju osiguranja od mogućih šteta u biljnoj 
proizvodnji (mraz, tuča, požar i udar groma) u visini 25 % ukupne premije osiguranja 
po pojedinoj polici. 

Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo s 
kojim će zaključiti policu osiguranja. 

Sa svim osiguravateljima koje odaberu osiguranici sklopit će se ugovor o 
osiguranju kojim se Grad Glina obvezuje platiti premiju iz stavka 1. ovog članka, a 
osiguravatelj preuzima obvezu isplate naknade u slučaju nastanka osiguranog rizika. 



Grad Glina će platiti premije osiguranja po dostavljenom zahtjevu 
osiguravatelja skupno za sve osiguranike, a u visini određenoj stavkom 1. ovog 
članka.  

Pravo na bespovratno subvencioniranje iz stavka 1. ovog članka imaju 
poljoprivredna gospodarstva koja uz ostale uvjete iz ove Odluke imaju zaključenu 
policu osiguranja za tekuću godinu za biljnu proizvodnju (osiguranje od rizika mraza, 
tuče, požara i udara groma). 

Uz zahtjev osiguravatelja za isplatu dijela premije mora biti dostavljeno: 
- pojedinačni popis osiguranika, 
- visina pojedinačne police i premije, 
- visina troškova subvencioniranja po pojedinoj polici, preslika polica. 
Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 
1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt  
    preslika obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
   Trgovačkog suda,  
2. preslika police osiguranja, 
3. preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili Ugovora o zakupu 
    zemljišta, 
4. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
 

6. Edukacija i sudjelovanje na manifestacijama 
 

Članak 17. 
Gradska subvencija za edukaciju poljoprivrednih gospodarstava u visini od 

40% iznosa ukupne cijene školarine po pojedinom polazniku odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu čiji član ili članovi polaze edukaciju ili tečaj iz područja 
poljoprivrede. 

Korisnik subvencije iz stavka 1. ovog članka dužan je najkasnije u roku od 30 
dana od završetka edukacije ili tečaja dostaviti Gradu Glini dokaz o završetku 
školovanja. 

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt preslika 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. potvrdu škole – ovlaštene ustanove gdje se obavlja edukacija, u kojoj je vidljivo 

da se po završetku škole stječe pravo upisa zvanja u radnu knjižicu, 
4. službeni dokument u kojem je vidljiva cijena škole, edukacije, odnosno tečaja 

(ugovor, račun, potvrda ili sličan dokument izdan od obrazovne institucije), 
5. preslika kartice žiro-računa. 

 
Članak 18. 

Gradska subvencija za sudjelovanje na manifestacijama za prezentaciju 
kvalitetnih i izvornih poljoprivrednih proizvoda odobrit će se onom poljoprivrednom 
gospodarstvu koje je sudjelovalo na regionalnim, državnim ili međunarodnim 
manifestacijama.  

Subvencija će se dodijeliti za trošak izložbenog prostora izlagača, a visina 
pojedine subvencije ne može biti veća od 5.000,00 kn za korisnika po manifestaciji.  

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 



Uz zahtjev se prilaže: 
1. obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt preslika 

obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 
2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. za zadruge:  

- kopija rješenja o registraciji i rješenja o upisu promjena (ukoliko ih je bilo) 
- plan i program rada zadruge za tekuću godinu, 

4. dokaz o registriranoj djelatnosti seoskog turizma (ukoliko se podnositelj zahtjeva 
bavi istim), 

5. račun, ugovor ili drugi dokument kojim dokazuje cijenu troška izložbenog 
prostora, 

6. preslika kartice žiro-računa. 
 

7.  Analiza vina, rakije, meda, sira i ostalih mliječnih proizvoda 
  
 

Članak 19. 
Gradska subvencija za analizu vina, rakije, meda, sira i ostalih mliječnih 

proizvoda za sudjelovanje na manifestacijama kvalitetnih i izvornih poljoprivrednih 
proizvoda odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je sudjelovalo na 
regionalnim, državnim ili međunarodnim manifestacijama.  
 Subvencija će se dodijeliti za trošak analize vina, rakije, meda, sira i ostalih 
mliječnih proizvoda u ovlaštenim laboratorijima  u visini do 40% iznosa ukupne cijene 
analize uzoraka. 

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 

1.  obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt preslika  
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2.  dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3.  preslika računa, ugovora ili drugog dokumenta kojim se dokazuje cijena analize u  

ovlaštenom laboratoriju,  
4.  preslika kartice žiro-računa. 
 
 8.  Kapitalna ulaganja u poljoprivredi 

 
Članak 20. 

Gradska subvencija za nabavu opreme za i preradu poljoprivrednih proizvoda 
odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini nabavilo 
novu opremu za preradu, punjenje i pakiranje mesa, mlijeka, sira, meda, voća i 
povrća.  

 Subvencija će se dodijeliti za nabavu  nove opremu za preradu, punjenje i 
pakiranje mesa, mlijeka, sira, meda, voća i povrća u visini do 25% ukupne vrijednosti 
nabavljene opreme, a najviše u iznosu do 10.000,00 kuna po poljoprivrednom 
gospodarstvu za tekuću godinu. 

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 

1.  obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt preslika  
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2.  dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3.  preslika računa o nabavi nove opreme, 



4.  preslika kartice žiro-računa. 
 

Članak 21. 
 Gradska subvencija za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata za 
preradu poljoprivrednih proizvoda odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu 
koje u tekućoj godini gradi, adaptira ili rekonstruira objekt za preradu, punjenje i 
pakiranje mesa, mlijeka, sira, meda, voća i povrća u visini do 25% ukupne vrijednosti 
izvršenog ulaganja, a najviše u iznosu do 10.000,00 kuna po poljoprivrednom 
gospodarstvu za tekuću godinu. 

 
Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
Uz zahtjev se prilaže: 

1.  obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu, za obrt preslika 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 
2.  dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3.  preslika računa za koje se traži gradska subvencija,  
4.  akt o pravu gradnje ili potvrda da za radove nije potreban akt kojim se odobrava  
     gradnja ili  Rješenje nadležnog Ministarstva temeljem kojeg se objekt upisuje u  
     Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima, 
5.  preslika kartice žiro-računa. 

 
 

 
 

III. POSTUPAK DODJELE GRADSKIH SUBVENCIJA 
 

Članak 22. 
Gradska subvencija dodjeljuje se na temelju  provedenog javnog natječaja.  
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za gradske subvencije donosi 

Gradonačelnik Grada Gline. 
Natječaj sadrži: 
- naziv tijela koje objavljuje natječaj, 
- predmet  natječaja, 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije te popis potrebne 

dokumentacije, 
- naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi te mogu dobiti potrebne 

informacije,  
- vrijeme trajanja natječaja. 

 
Članak 23. 

Gradska subvencija dodjeljuje se na temelju provedenog natječajnog postupka 
i kriterija propisanih ovom Odlukom. 

Zahtjevi za gradsku subvenciju podnose se na gradskim obrascima koji se 
mogu podići u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, 
gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća 
kompletiranih zahtjeva do utroška sredstava. 

Nepotpuni zahtjevi poljoprivrednih gospodarstva neće se razmatrati. 
 
 
 



Članak 24. 
Za provođenje natječajnog postupka imenovat će se Gradsko povjerenstvo za 

subvencije u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Gline. 
Nakon provjere dostavljene dokumentacije Povjerenstvo sastavlja prijedlog 

Liste subvencija (u daljnjem tekstu: Lista) te daje Gradonačelniku Grada Gline na 
utvrđivanje.  

 
Članak 25. 

Administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ove Odluke obavlja 
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku 
imovinu u suradnji s Upravnim odjelom za financije i proračun. 

Po utvrđivanju Liste nadležni Upravni odjel obavještava svako poljoprivredno 
gospodarstvo o iznosu odobrene subvencije i načinu ostvarenja odobrenih sredstava. 

Odobrena novčana sredstva doznačuje Upravni odjel za financije i proračun 
Grada Gline na žiro-račun korisnika gradske subvencije, odnosno podnositelja 
zahtjeva. 

 
Članak 26. 

Ukoliko je korisnik gradske subvencije, odnosno podnositelj zahtjeva priložio 
neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji, ne odgovara 
njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva bit će isključen iz svih gradskih 
subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina. 
 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 27. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku“. 
 
KLASA: 320-01/12-01/01 
URBROJ: 2176/20-04-12-1 
Glina, 20.03.2012. 
 
        GRADONAČELNIK 
 
              Milan Bakšić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBRAZAC I 

 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju nabave voćnih sadnica 

u  2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  
Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne osobe 
i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Ukupna površina voćnjaka 
prije sadnje 

 

1.10. Ukupan broj stabala prije 
sadnje 

 

 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

R.b. Voćna vrsta Sorta Podloga Broj 
posađenih 

sadnica 

Površina 
(ha) 

Katastarska 
općina; broj 

k.č. 

       

       

       

       

       

UKUPNO      



Zahtjevu prilažem:  
1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt 

presliku obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda,  

2. presliku računa o kupnji sadnica, 
3. presliku deklaracije sadnog materijala, 
4. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
6. presliku kartice žiro-računa. 

                 (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC II 

 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju nabave loznih cijepova 

u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  
Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne osobe 
i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Ukupna površina 
vinograda  prije sadnje  

 

1.10. Ukupan broj trsova prije 
sadnje 

 

 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

R.b. Sorta grožđa Naziv 
podloge 

Broj 
posađenih 

cjepova 

Površina 
(ha) 

Katastarska 
općina; broj k.č. 

      

      

      

      

      

UKUPNO     



 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt 
presliku obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda,  

2. presliku računa o kupnji cijepova, 
3. presliku deklaracije sadnog materijala, 
4. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
6. presliku kartice žiro-računa. 

                  (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBRAZAC III 

 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju nabave sadnica jagoda 

u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  
Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne osobe 
i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Ukupna površina jagoda  
prije sadnje  

 

1.10. Ukupan broj sadnica 
jagoda prije sadnje 

 

 

R.b. Sorta Broj 
posađenih 

sadnica 

Površina 
(ha) 

Katastarska općina; broj k.č. 

     

     

     

     

UKUPNO    

 



Zahtjevu prilažem: 
1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt 

presliku obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda,  

2. presliku računa o kupnji sadnica jagoda, 
3. presliku deklaracije sadnog materijala, 
4. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
6. presliku kartice žiro-računa.  

(ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC IV 

 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju za sadnju ili sjetvu ljekovitog bilja 

u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  
Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne osobe 
i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Ukupna površina ljekovitog 
bilja prije sadnje ili sjetve 
po vrstama 

 

 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

R.b. Vrsta ljekovitog bilja Površina (ha) Katastarska općina; 
broj k.č. 

    

    

    

    

    

UKUPNO   

 
 



Zahtjevu prilažem: 
1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt 

presliku obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda, 

2. presliku računa o kupnji sadnog ili sjemenskog materijala, 
3. presliku deklaracije sadnog ili sjemenskog materijala, 
4. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sjetva ili sadnja, 
5. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
6. presliku kartice žiro-računa. 

(ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 
 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBRAZAC V 

 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 
 

ZAHTJEV 
za subvenciju biljne ekološke proizvodnje 

u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  
Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne osobe 
i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Datum i broj zapisnika i 
izvješća nadzorne stanice 

 

1.10. Datum i broj potvrdnice o 
ekološkoj proizvodnji na 
navedenoj površini 

 

1.11. Ukupna površina ekološke 
proizvodnje po kulturama 
prije sadnje ili sjetve  

 

 
 
 
 
 
 



 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

R.b. Vrsta proizvodnje i kultura Površina 
(ha) 

Očekivani 
prinos (kg) 

Katastarska 
općina; broj k.č. 

     

     

     

     

     

UKUPNO    

 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt 
preslika obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku računa o plaćenim troškovima stručnog nadzora i utvrđivanja 

sukladnosti – Potvrdnica, 
4. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja ili sjetva, 
5. zapisnik i Izvješće nadzorne stanice, 
6. potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini, 
7. dokaz o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, 
8. presliku kartice žiro-računa. 
      (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC VI 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 
 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti za 

ekološku poljoprivrednu proizvodnju 

 

1. OPĆI PODACI 

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  

Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne 
osobe i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Vrsta proizvodnje i kultura 
za koju se traži subvencija 
troškova stručnog nadzora 
i sustava ocjenjivanja 
sukladnosti 

 

1.10. Ukupan trošak stručnog 
nadzora i utvrđivanja 
sukladnosti 

 

1.11. Datum i broj zapisnika i 
izvješća nadzorne stanice 

 

1.12. Datum i broj potvrdnice o 
ekološkoj proizvodnji na 
navedenoj površini 

 



1.13. Površina pod kulturom za 
koju se traži subvencija 
troškova stručnog nadzora 
i sustava ocjenjivanja 
sukladnosti 

 

 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

2.1. Traženi iznos subvencije 
od Grada Gline 

 

 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu preslika osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt presliku 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku računa o plaćenim troškovima stručnog nadzora i utvrđivanja 

sukladnosti – Potvrdnica, 
4. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja ili sjetva, 
5. zapisnik i Izvješće nadzorne stanice, 
6. potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini, 
7. dokaz o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača, 
8. presliku kartice žiro-računa. 
      (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC VII 

 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju za izgradnju staklenika i plastenika 

u 2012.godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  
Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne osobe 
i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Ukupna površina 
stakleničke ili plasteničke 
proizvodnje po kulturama 
prije podizanja staklenika 
/plastenika m2 

 

 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

 konstrukcija 

 pokrov 
 

R.b. Kultura koja se uzgaja pod 
plastenikom ili staklenikom 

(povrće, cvijeće i sl.) 

Površina 
novoizgrađenog 

objekta (m2) 

Katastarska općina i 
broj kat. čestice 

    

    

    

    

UKUPNO   



 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt presliku 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. preslika posjedovnog lista, gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za 

zemljište na kojem se postavlja plastenik ili staklenik, 
4. preslika računa o kupnji novog plastenika ili staklenika (konstrukcija i pokrov), 
5. presliku kartice žiro-računa. 

(ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 
 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
        
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBRAZAC VIII 

 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju premije osiguranja od mogućih šteta u biljnoj proizvodnji 

u 2012. godini 

 
 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Osiguranik 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  
Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne osobe 
i obrt 

 

1.5. OIB  

 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

2.1. Ratarske i krmne kulture 

R.b. Kultura Površina (ha) Katastarska općina 

    

    

    

    

    

UKUPNO   

2.2. Voće i vinova loza 

R.b. Vrsta Površina (ha) Katastarska općina 

    

    

    

    

    



UKUPNO   

2.3. Povrće i cvijeće 

R.b. Vrsta Površina (ha) Katastarska općina 

    

    

    

    

    

UKUPNO   

 
 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt  
    presliku obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog 
   Trgovačkog suda,  
2. presliku police osiguranja, 
3. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu 
    zemljišta,  
4. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

                (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 
 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAZAC IX 

 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 
 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju edukacije poljoprivrednika 

u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  

Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne 
osobe i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Broj članova 
poljoprivrednog 
gospodarstva koji 
pohađaju edukaciju 

 

1.10. Obrazovna ustanova pri 
kojoj se pohađa edukacija 

 

1.11. Naziv škole / tečaja koji se 
pohađa 

 

1.12. Zvanje koje se stječe po 
završetku edukacije 

 

1.13. Cijena edukacije  

 

2. TRAŽENA SUBVENCIJA – ime i prezime članova poljoprivrednog 
gospodarstva za koje se traži subvencija za edukaciju  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt presliku 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. potvrdu škole – ovlaštene ustanove gdje se obavlja edukacija, u kojoj je 

vidljivo da se po završetku škole stječe pravo upisa zvanja u radnu knjižicu, 
4. službeni dokument u kojem je vidljiva cijena škole, edukacije, odnosno tečaja 

(ugovor, račun, potvrda ili sličan dokument izdan od obrazovne institucije), 
5. presliku kartice žiro-računa. 

(ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC X 

 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 
 

 

ZAHTJEV 
za subvenciju za sudjelovanje na manifestacijama za prezentaciju kvalitetnih i 

izvornih poljoprivrednih proizvoda u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  

Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne 
osobe i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Naziv manifestacije  

1.10. Način sudjelovanja 
(izlagač) 

 

1.11. Vrsta proizvoda koji se 
izlažu 

 

1.12. Planirani datum, mjesto i 
vrijeme održavanja 
manifestacije 

 

1.13. Cijena sudjelovanja na  
manifestaciji 

 

1.14. Suradnja s drugim 
tijelima/institucijama 
(ministarstva, županija …. 
navesti kojima)  

 

 
 
 



2. TRAŽENA SUBVENCIJA 

2.1. Traženi iznos subvencije 
od Grada Gline 

 

 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt presliku 
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. za zadruge:  
      - kopiju rješenja o registraciji i rješenja o upisu promjena (ukoliko ih je bilo), 
      - plan i program rada zadruge za tekuću godinu, 
4. dokaz o registriranoj djelatnosti seoskog turizma (ukoliko se podnositelj 

zahtjeva bavi istim), 
5. račun, ugovor ili drugi dokument kojim dokazuje cijenu troška izložbenog 

prostora, 
6. presliku kartice žiro-računa.  

(ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 
 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC XI 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 
 

 

ZAHTJEV 
        za subvenciju analize vina, rakije, meda, sira i ostalih mliječnih proizvoda za              
                               sudjelovanje na manifestacijama u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  

Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne 
osobe i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Naziv manifestacije  

1.10. Vrsta proizvoda koji se 
izlažu 

 

1.11. Planirani datum, mjesto i 
vrijeme održavanja 
manifestacije 

 

1.12. Ukupna cijena analize 
uzoraka 

 

 
 
 
Zahtjevu prilažem: 

1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt presliku  
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku računa, ugovora ili drugog dokumenta kojim se dokazuje cijena  
 analize u ovlaštenom laboratoriju,  



4. presliku kartice žiro-računa.  
(ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 
 
 
MJESTO I DATUM: _______________________________________ 
 
        
 
 
        ______________________ 
         POTPIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZAC XII 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 
 

 

                                                            ZAHTJEV 
                       za subvenciju nabave opreme za preradu poljoprivrednih  
                                                proizvoda u 2012. godini 
 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  

Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne 
osobe i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Vrsta proizvodnje za koju 
se nabavlja oprema 

 

 
2.TRAŽENA SUBVENCIJA 

R.b. Naziv opreme Ukupne vrijednosti nabavljene opreme 

   

   

   

Zahtjevu prilažem: 
1. obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt presliku  

obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 
2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku računa o nabavi nove opreme, 
4. presliku kartice žiro-računa.  

(ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 
MJESTO I DATUM: ___________________________ 

 

                    ______________________ 
                          POTPIS 



OBRAZAC XIII 

 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE 
DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, 
GRADNJU I GRADSKU IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 
 

 

                                                            ZAHTJEV 
                       za subvenciju za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata za                           
                                  preradu poljoprivrednih proizvoda u 2012. godini 

 

1. OPĆI PODACI  

1.1. Nositelj gospodarstva 

Ime  

Prezime  

Naziv obrta  

Za pravne osobe 

Naziv tvrtke  

1.2. Adresa prebivališta/sjedišta obrta/tvrtke 

Mjesto, ulica i broj  

Poštanski broj i mjesto  

Telefon/fax  

1.3. Upisan je Upisnik poljop. 
gosp. (MIBPG)  

 

1.4. Matični broj za pravne 
osobe i obrt 

 

1.5. OIB  

1.6. Broj članova obitelji  

1.7. Član udruge  

1.8. Naziv banke i sjedište/ broj 
žiro računa 

 

1.9. Namjena objekta  

 

2.TRAŽENA SUBVENCIJA 

R.b. Vrsta proizvodnje za koju 
se vrši ulaganje 

Iznos računa vrijednosti ulaganja (Kn) 

   

   

   

 
Zahtjevu prilažem: 
 1.  obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, za obrt preslika  

obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda, 
2.  dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
3.  presliku računa za koje se traži gradska subvencija,  
4.  akt o pravu gradnje ili potvrdu da za radove nije potreban akt kojim se odobrava  



     gradnja ili  Rješenje nadležnog Ministarstva temeljem kojeg se objekt upisuje u  
     Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima. 
5.  presliku kartice žiro-računa. 

        (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

        
 MJESTO I DATUM: _________________________ 

 
 
 
___________________ 

                          POTPIS 
 


