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

2/20.) Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici održanoj 19. lipnja 2020. godine, 

donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o subvencioniranju pčelara s područja Općine Molve u 2020. godini 

 

 

Članak 1.  

Općina Molve dodjeljuje u 2020. godini pčelarima koji imaju prebivalište na području 

Općine Molve subvenciju u svrhu poticanja održivosti pčelinjih zajednica u prostoru.  

 

Članak 2. 

Pravo na subvencioniranje mogu ostvariti samo pčelari s područja Općine Molve 

upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka. 

 

Članak 3. 

Sredstva za subvenciju pčelinjih zajednica isplaćivat će se pčelarima u iznosu od 20,00 

kn po pčelinjoj zajednici. 

 

Članak 4. 

Subvencija iz ove Odluke dodjeljuje se na temelju javnog poziva kojeg raspisuje 

općinski načelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Molve. 

Pravo na subvenciju korisnici ostvaruju temeljem vlastitog zahtjeva koji se podnose na 

obrascu zahtjeva za dodjelu subvencije s pripadajućom dokumentacijom. 

Uz zahtjev podnositelji će biti dužni dostaviti: 

1. presliku osobne iskaznice, 

2. dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, 

3. obrazac Godišnje dojave broja pčelinjih zajednica za 2020. godinu, 

4. preslika žiro računa, 

5. izjava o zaštiti osobnih podataka. 

 

Podnošenje zahtjeva traje najduže do 18. prosinca 2020. godine. 

 

 

Članak 5. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel koji provodi postupak 

dodjele subvencije. 

Općinski načelnik će donijeti odluke o subvencijama po zahtjevima koji udovoljavaju 

uvjetima iz ove Odluke redom zaprimanja, do utroška sredstava osiguranih u Proračunu 

Općine Molve za 2020. godinu za navedenu namjenu. 

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika subvencije. 



 

Članak 6. 

Ukoliko je korisnik subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 

dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom 

stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine 

Molve te će u narednih 2 godine biti isključen iz svih subvencija koje dodjeljuje Općina 

Molve. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj 

ploči i web stranici Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 320-08/20-01/2 

URBROJ: 2137/17-01-20-1 

Molve, 19. lipnja 2020.  

 PREDSJEDNIK: 

    Zdravko Tuba 




