
Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko–

križevačke županije“ broj 5/13) i točke IV. Odluke o subvencijama za osnivanje 

gospodarskih subjekata, općinski načelnik Općine Molve objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu 

subvencija za osnivanje gospodarskih subjekata 
 

1. POZIVAJU SE novoosnovani gospodarski subjekti s područja Općine Molve za 

podnošenje zahtjeva za subvenciju. 

  

2. UVJETI SUFINACIRANJA - PRAVO 

 

 Gospodarski subjekt može biti:  

obrt, trgovačko društvo, OPG u sustavu PDV-a ili zadruga u sustavu PDV-a 

 Pravo na subvenciju ima: 

o Gospodarski subjekt koji se osnuje tijekom 2013. godine na području 

Općine Molve 

o Gospodarski subjekt koji tijekom 2013. godine preseli svoje sjedište na 

područje Općine Molve 

 Gospodarski subjekt nema pravo na sufinanciranje ako bilo koja osoba koja 

ima vlasnički udio u tom gospodarskom subjektu ima odnosno je imala 

vlasnički udio i u drugom gospodarskom subjektu koji je dužan Općini Molve. 

 Gospodarski subjekt će biti dužan vratiti iznos subvencije ako prestane 

postojati u roku godine dana od dana osnivanja. 

 

3. IZNOS SUBVENCIJE: 20.000,00 kn 

 

4. SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE: 2.000,00 kn 

 

Gospodarski subjekti iz točke 2. koji do 31.12.2013. zaposle barem još jednu 

osobu s prebivalištem na području Općine Molve, nakon što ta osoba stekne 

najmanje 6 mjeseci neprekidnog rada u tom gospodarskom subjektu, ostvaruju i 

dodatnu jednokratnu potporu od 2.000,00 kn po zaposlenoj osobi. 

Osobu za koju je ostvario potporu, gospodarski subjekt je dužan zadržati u 

radnom odnosu najmanje godinu dana, a može ostvariti samo jednom za istu osobu. 

 

5. ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

Zahtjevi se mogu podnijeti u Općini Molve do 1. prosinca 2013. godine. 

 

6. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV 

 

1. Dokaz o registraciji (izvadak iz registra, rješenje, obrtnica i sl.) 

2. Preslika ugovora o radu za zaposlenike s područja Općine Molve  

3. RSM obrazac – strana B za (zadnji izdani) 

 
KLASA: 403-02/13-01/18 
URBROJ: 2137/17-13-2 

Molve, 25. rujan 2013.  
                 Općinski načelnik 

                     Zdravko Ivančan 


