
 

 

 Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18., 42/20. i 127/20.) ,  
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,60/01. 
– vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 
137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 27. Statuta Općine Molve  („Službeni glasnik 
Općine Molve broj 2/20.), Općinsko vijeće Općine Molve na 43. sjednici održanoj 26. siječnja 2021. 
godine, donijelo je  
 

PROGRAM 
 o dopunama Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Molve za razdoblje  

od 2021. do 2024. godine 
 

Članak 1. 
          U Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju  Općine Molve za razdoblje od 2021. do 
2024. godine   („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 8/20. - u  daljnjem tekstu: Program ) u članku 3., 
stavku 2., točki 2., iza podtočke 8. dodaje se podtočka 9. koja glasi: 

  Potpora za umjetno osjemenjivanje plotkinja, goveda i krmača." 

Članak 2. 
          U članku 10., stavku 1., točki 2. iza riječi "Mjera 8: Potpore za ekološku proizvodnju na području 
Općine" dodaju se riječi:  
 "Mjera 9: Potpora za umjetno osjemenjivanje plotkinja, goveda i krmača. 
 

Članak 3. 
 U članku 11., iza "Mjera 8: Potpora za ekološku proizvodnju na području Općine Molve" dodaje 
se:  
 "Mjera 9: Potpora za umjetno osjemenjivanje plotkinja, goveda i krmača 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

 Korisnici potpore su vlasnici-držatelji stoke s područja Općine Molve, 

 Potpora će se odobriti podnositelju za: umjetno osjemenjivanje junica i krava, umjetno osjeme-
njivanje nazimnica i krmača, držateljima krmača koji umjetno osjemenjivanje ne vrše putem ve-
terinarske stanice po rasplodnoj krmači.“ 

Članak 4. 

 Ovaj Program o dopunama Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju  Općine Molve 
za razdoblje od 2021. do 2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Molve“. 
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KLASA: 320-01/20-01/6 
URBROJ: 2137/17-03-21-9 
Molve, 26. siječnja 2021. 
           PREDSJEDNIK:  

                                                                                                  Zdravko Tuba, v.r.  
 

 


