
Na temelju članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 

2/20. i 3/21.) Općinsko vijeće Općine Molve na 20. sjednici održanoj 24. listopada 2022. 

godine donijelo je 

ODLUKU 

o dodjeli subvencije za izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju  

na području Općine Molve 

 

Članak 1. 

Odlukom o dodjeli subvencije izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju 

na području Općine Molve (dalje u tekstu: Odluka) određuju se uvjeti i način na koji se 

dodjeljuje subvencija obrtnicima s područja Općine Molve koji izvode praktičnu nastavu i 

program naukovanja u zanimanju za polaznike naukovanja. 

Članak 2. 

Pravo na subvenciju ostvaruju podnositelji zahtjeva pod sljedećim uvjetima: 

- subvencija će se isplaćivat će se za školsku godinu 2021./2022. za polaznika 

naukovanja , 

- da se radi o gospodarskom subjektu - obrtu koji djelatnost obavlja na području Općine 

Molve. 

Članak 3. 

Subvencija iz članka 1. i 2. ostvaruje se do stvarno uplaćenog iznosa obrtnika 

(podnositelja zahtjeva) polazniku naukovanja, a može iznositi najviše do 8.000,00 kuna po 

podnositelju zahtjeva. 

 

Članak 4. 

Podnositelji zahtjeva bit će dužni priložiti uz zahtjev: 

• preslika osobne iskaznice,  

• preslika žiro računa, 

• preslika izvoda iz obrtnog registra ne starija od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja 

zahtjeva, 

• ugovor o naukovanju ili drugi odgovarajući dokaz o izvođenju praktične nastave i 

naukovanja u zanimanju, preslika 

• dokaz o uplaćenim sredstvima polazniku naukovanja, preslika. 

 

Članak 5. 

Općinski načelnik raspisat će javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje 

praktične nastave i naukovanja u zanimanju iz članka 1. i 2. ove Odluke. 

Zahtjevi za subvencioniranje zaprimat će se najkasnije do 16. prosinca 2022. godine u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do 

utroška planiranih sredstava u Proračunu.  

Članak 6. 

Općinski načelnik će donijeti pojedinačni zaključak o subvencioniranju po zahtjevima 

koji udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke. 

 



 

Članak 7. 

Zahtjevi za ostvarivanje subvencije iz ove Odluke podnose se jednom za vrijeme 

trajanja javnog poziva na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na internet 

stranici  www.molve.hr i na oglasnoj ploči Općine Molve. 
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