
Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko–
križevačke županije“ broj 5/13) i točke IV. Odluke o subvencijama premija osiguranja 
usjeva, stoke i nasada poljoprivrednicima s područja Općine Molve, općinski načelnik 
Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje 

premija osiguranja usjeva, nasada i stoke 
poljoprivrednicima i lovačkim društvima s područja Općine Molve

1. POZIV
Pozivaju se poljoprivrednici i lovačka društva s područja Općine Molve da podnesu za 
subvencioniranje premija osiguranja usjeva, stoke i nasada u 2013. godini.

2. UVJETI SUBVENCIONIRANJA ZA POLJOPRIVREDNIKE
Osiguranici mogu biti:
poljoprivredna  gosopodarstva  upisanom  u  Upisnik  poljoprivrednih  gospodarstava, 
trgovačka društva, obrti i
 zadruge s područja Općine Molve
(bez obzira na katastarsku općinu u kojoj se nalaze zasijane ili zasađene površine).

OSIGURANJE USJEVA I NASADA za rizike poput:  opasnosti  tuče,  požara i  udara groma, 
oluje, poplave, 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.

OSIGURANJE STOKE za rizike poput: 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.

IZNOS SUBVENCIJE: 30% iznosa od uplaćene premije osiguranja za 2013. godinu, ali 
najviše do 20.000,00 kn po pojedinom osiguraniku.

3. UVJETI SUBVENCIONIRANJA ZA LOVAČKA DRUŠTVA
Lovačka  društva  -  lovozakupnici  s  područja  Općine  Molve  koji  su  sklopili  policu 
osiguranja lovišta za tekuću godinu za štete na divljači i od divljači.

IZNOS SUBVENCIJE: 50% iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, ali najviše do 
20.000,00 kn po pojedinom lovozakupniku.

4. ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA: 31.10.2013.

5. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV

1. Dokaz o postojanju:
a. Za poljoprivredna gospodarstva: List A zahtjeva za potporu (preslika)
b. Za ostale pravne osobe: Izvadak iz registra (preslika ili s interneta)

2. Polica osiguranja za 2013. (preslika)
3. Dokaz o izvršenoj uplati police osiguranja (preslika)
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        Općinski načelnik
             Zdravko Ivančan


