Na temelju članka 12. Zakona o poljoprivredi i članka 29. Statuta Općine Molve
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15.) Općinsko vijeće
Općine Molve na 49. sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se davanje potpore za premije osiguranja usjeva,
nasada i stoke po policama sklopljenim u 2016. godini poljoprivrednicima i lovačkim
društvima koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Općine Molve.
Članak 2.
Potpora za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke odobrit će se
poljoprivrednom gosopodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, (bez
obzira na oblik: OPG, trgovačko društvo, obrt, zadruga) ili lovačkom društvu u svojstvu
osiguranika (bez obzira na katastarsku općinu u kojoj se nalaze zasijane ili zasađene
površine) koje je sklopilo policu osiguranja u 2016. godini od rizika poput:


opasnosti tuče, požara i udara groma, oluje, poplave, suše, mraza, gubitka
kvalitete sjemenskih žitarica, voća i stolnog grožđa, osiguranje usjeva i plodova u
staklenicima i plastenicima, osiguranje usjeva i plodova poslije kosidbe,
osiguranje stabla voćaka i čokota vinove loze;



uginuća, prisilnog klanja ili ubijanja zbog bolesti ili nesretnog slučaja, opasnosti
gubitka teleta ili ždrijebeta kod poroda, opasnost gubitka rasplodne sposobnosti
junica, krava i bikova te osiguranje životinja na izložbama.
Članak 3.

Potpora za premije osiguranja lovišta odobrit će se osiguraniku lovozakupniku s
područja Općine Molve (lovačkom društvu) koji je sklopio policu osiguranja lovišta za
tekuću godinu za štete na divljači i od divljači.
Članak 4.
Potpora osiguranja se odobrava u visini 40% iznosa ugovorene premije osiguranja
te će se uplatiti osiguraniku koji je uplatio najmanje taj iznos ili izravno osiguravajućem
društvu ukoliko je osiguranik uplatio najmanje 1. ratu premije osiguranja i ukoliko
osiguravajuće društvo na to pristane, ali najviše do 20.000,00 kn po pojedinom
osiguraniku.
Tražitelji potpore dužni su dati podatke iznosu primljene istovrsne potpore od
drugih davatelja, odnosno izjavu da ju nisu primili. U slučaju da je primatelj već primio
istovrsnu potporu, iznos ove potpore čini najviše razliku do punog iznosa ugovorene
premije osiguranja.
Članak 5.
Općinski načelnik raspisat će javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore
premija osiguranja iz točke I., a isplatu će izvršiti Jedinstveni upravni odjel Općine Molve.
Podnositelji zahtjeva bit će dužni priložiti uz zahtjev preslike: Lista A za potporu za
2016. (za PG), izvadak iz registra, presliku police osiguranja iz 2016. i potvrdu osiguranja
o uplaćenoj polici u cijelosti.

Članak 6.
Poljoprivredno gospodarstvo koje je tijekom razdoblja od 2015. do 2017. godine
ostvarilo pravo na potpore u poljoprivredi od bilo kojeg davatelja potpore u poljoprivredi,
može ostvariti puni iznos potpore ukoliko zbroj iznosa svih subvencija u poljoprivredi u
navedenom trogodišnjem razdoblju ne prelazi 15.000,00 Eura (sukladno Uredbi Europske
Komisije br. 1408/2013) izraženo u protuvrijednosti u kunama, u protivnom ostvaruje
pravo na razliku do tog iznosa.
Članak 7.
Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom
stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine
Molve, te će u narednih 2 godine biti isključen iz svih potpora koje dodjeljuje Općina
Molve.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj
ploči Općine Molve.
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