
Na temelju 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 najvišem dopuštenom iznosu potpora Općine Molve u 2017. godini 

 

Članak 1. 

 Korisnici potpora Općine Molve (OPG-i u sustavu PDV-a i izvan sustava 

PDV-a, obrti, trgovačka društva, zadruge) koji su ostvarili pravo na više potpora 

iz Proračuna Općine Molve od 1. siječnja 2013. godine pa nadalje, u skladu s 

mjerama lokalnih potpora male vrijednosti/de minimis potpora, mogu ostvariti 

puni iznos potpora u 2017. godini u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna.  

 

Članak 2. 

 Korisnici koji su primili potpore iz članka 1. u 2014., 2015. ili 2016. godini, 

mogu ostvariti puni iznos potpore u 2017. godini ukoliko ukupna sredstva 

isplaćena u navedenom trogodišnjem razdoblju ne prelaze iznos od 80.000,00 

kuna. 

 Ukoliko su korisnici potpora u trogodišnjem razdoblju iz stavka 1. ovog 

članka ostvarili sredstva potpore veća od 80.000,00 kn, a manja od 115.000,00 

kn, ukupni iznos potpora koje se mogu isplatiti u 2017. godini predstavlja razliku 

od iznosa isplaćenog u trogodišnjem razdoblju iz stavka 1. ovog članka do iznosa 

od 115.000,00 kn. 

Ukoliko su korisnici potpora u poljoprivredi u 2015., 2016. i 2017. primili 

sredstva i od drugih davatelja potpora u poljoprivredi, dužni su dati podatke o 

vrsti i iznosu primljene potpore u poljoprivredi odnosno izjavu da nisu primili 

potporu ove vrste, te mogu ostvariti pravo na iznos potpore u poljoprivredi na 

način opisan u stavku 2. ovog članka. 

  

Članak 3. 

 Ova Odluka ne odnosi se na korisnike potpora za ozakonjenje nezakonito 

izgrađenih zgrada (osim za zgrade poslovne namjene) na području Općine Molve i 

korisnike potpora povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice individualnih 

stambenih objekata na području Općine Molve.  

 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči 

Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 403-02/17-01/1 

URBROJ: 2137/17-17-1 

Molve, 10. veljače 2017.  
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