
Na temelju Zaključka o mjerama lokalnih potpora koje Općina Molve namjerava 
financirati u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u 
Europsku uniju (KLASA: 320-01/13-01/01) i članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Molve na 6. 
sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvencijama premija osiguranja usjeva, nasada i stoke

poljoprivrednicima s područja Općine Molve

I. 
Ovom odlukom odobrava se subvencioniranje osiguranja usjeva, nasada i stoke u 

2013. godini poljoprivrednicima i  lovačkim društvima koji  imaju  prebivalište,  odnosno 
sjedište na području Općine Molve.

II.
Subvencija  premije  osiguranja  usjeva,  nasada  i  stoke  odobrit  će  se 

poljoprivrednom  gosopodarstvu  upisanom  u  Upisnik  poljoprivrednih  gospodarstava, 
trgovačkom društvu, obrtu i zadruzi u svojstvu osiguranika (bez obzira na katastarsku 
općinu  u  kojoj  se  nalaze  zasijane  ili  zasađene  površine)  koje  ima  zaključenu  policu 
osiguranja za tekuću godinu od rizika 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

• 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.

Subvencija  osiguranja  se  odobrava  u  visini  30% iznosa  od  uplaćene  premije 
osiguranja za tekuću godinu, ali najviše do 20.000,00 kn po pojedinom osiguraniku.

III.
Subvencija  premije  osiguranja  lovišta  odobrit  će  se  lovozakupniku  s  područja 

Općine  Molve  (lovačkom društvu)  koji  je  sklopio  policu  osiguranja  lovišta  za  tekuću 
godinu za štete na divljači i od divljači. 

Subvencija osiguranja se odobrava u visini 50% iznosa od uplaćene premije za 
tekuću godinu, ali najviše do 20.000,00 kn po pojedinom lovozakupniku.

IV.
Općinski načelnik raspisat će javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 

osiguranja iz točke I., a isplatu će izvršiti Jedinstveni upravni odjel Općine Molve.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Molve.
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