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KLASA: 402-07/21-01/1 

URBROJ: 2123/02-02-21-1  

Berek,  24.02.2021.  

 

 Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 

137/15 i 123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 46. Statuta Općine  Berek („Službeni glasnik Općine 

Berek“ broj 01/18), općinski  načelnik donosi 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i višegodišnjih 

nasada poljoprivrednika sa područja Općine Berek za 2021. Godinu 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja premije osiguranja za 2021. 

godinu od mogućih šteta slijedećih poljoprivrednih kultura: 

 

 

 pšenica,  uljana repica, 

 ječam,  paprika, 

 zob,  krastavci, 

 kukuruz,  duhan i 

 krumpir,  višegodišnji nasadi (vinogradi, voćnjaci  i ostali ). 

 soja,  

 

Članak 2. 

 Za provođenje ove Odluke Općina Berek  ce uputi će javni  poziv osiguravajućim 

društvima. Poziv će se  objaviti na službenoj stranici Općine Berek www.berek.hr  i  tjedniku 

Bjelovarski list.    

 

Članak 3. 

 Sredstva za namjenu iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u visini 25% od 

vrijednosti police osiguranja, a najviše 500 kuna po osiguraniku (obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu). 

http://www.berek.hr/


  Sredstva za navedeno sufinanciranje osigurana su u Proračunu Općine Berek za 2021. 

godinu.  

 U cilju provođenja ove Odluke Općina Berek  i osiguravajuće društvo sklapaju 

Ugovor kojim se ureduje način korištenja sredstava sukladno stavku 1. ovog članka.  

 

Članak 4. 

  Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke imaju obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne 

uprave Bjelovarsko-bilogorske Županije, imaju prebivalište na području općine Berek i imaju 

zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma s 

odabranim osiguravajućim društvom i platila su 1/2 premije osiguranja za tekuću godinu 

prema zaključenoj polici osiguranja.  

 

Članak 5. 

  Pravo na sufinanciranje iz općinskog proračuna neće ostvariti ona poljoprivredna 

gospodarstva koja imaju dugovanja prema općinskom proračunu po bilo kojem osnovu i 

dugovanja prema trgovačkom društvu u vlasništvu Općine. 

 

Članak 6. 

  Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu općine  Berek . 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u Službenom glasniku 

Općine Berek. 

 

                                                                                                                        Općinski načelnik  

Mato Tonković, v.r. 


