
Na temelju članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15. i "Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18.) 

Općinsko vijeće Općine Molve na 13. sjednici održanoj 17. travnja 2018. donijelo je  

  

O D L U K U  

o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području  

Općine Molve u 2018. godini 

 

Članak 1. 

Odlukom o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području Općine 

Molve u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i način za ostvarivanje 

prava na potporu sufinanciranja za podizanje povrtlarsko-ratarskih kultura.  

Sufinancirati će se sadnice i sjeme krastavaca, paprike, kupusa, krumpira, graha, luka, 

češnjaka, kukuruza šećerca, rajčice i jagode. 

Podnositelj zahtjeva su fizičke i pravne osobe koje povrtlarsku-ratarsko kulturu 

uzgajaju na području katastarske općine Molve.  

 

Članak 2. 

Pravo na subvenciju ostvaruju podnositelji zahtjeva pod uvjetima: 

1. da se povrtlarsko-ratarske kulturu uzgajaju na području katastarske općine Molve, 

2. da na prijavljenoj parceli postoji sustav navodnjavanja, 

3. da su zadovoljeni agrotehnički uvjeti ( deklarirani sadni materijal, farmersko 

sjeme, mreža, folija) odnosno pravila struke. 

 

Članak 3.  

Visina sufinanciranja iznosi 1,00 kunu po metru kvadratnom (m
2
) zasađene odnosno 

posijane povrtlarsko-ratarske kulture. 

Po podnesenim zahtjevima formirati će se Komisija koja će izvršiti kontrolu i 

utvrđivanje prijavljenih površina za sufinanciranje, da li podneseni zahtjev odgovora 

stvarnom stanju na terenu i da li su ispunjeni uvjeti iz članka 2. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Komisija je dužna po izvršenoj kontroli dostaviti zapisnik u Jedinstveni upravni odjel 

koji provodi postupak dodjele sufinanciranja, a općinski načelnik će donijeti zaključke o 

sufinanciranju po zahtjevima koji udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Općinski načelnik raspisat će javni poziv koji će se objaviti na web stranici Općine 

Molve www.molve.hr.  

Članak 6.  

Uz zahtjev za sufinanciranje Podnositelj prijave je obvezan priložiti: 

1. presliku osobne iskaznice (obostrano), 

2. presliku žiro računa, 

3. dokaz o vlasništvu ili korištenju zemljišta (posjedovni list, izvadak iz zemljišnih 

knjiga, ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta), 

4. Izjava o vrsti posijane/zasađene povrtlarsko-ratarske kulture i njezinoj površini, 

5. Izjava podnositelja zahtjeva da je povrtlarsko-ratarska kultura sađena odnosno 

posijana ove godine, 

6. presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

http://www.molve.hr/


 

Članak 7.  

Odobrena novčana sredstva za sufinanciranje doznačiti će se na žiro račun korisnika 

sufinanciranja odnosno podnositelja zahtjeva, redoslijedom podnošenja zahtjeva do utroška 

proračunskih sredstava za 2018. godinu namijenjenih za tu svrhu. 

Članak 8.  

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE  
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Molve,  17. travnja 2018.          
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