
 Na temelju članak 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20.) 

Općinsko vijeće Općine Molve na 44. sjednici održanoj 12. veljače 2021. godine donijelo je  

ODLUKU 

o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021. 

Članak 1. 

 Odlukom o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021. godinu (u daljnjem 

tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i načini za ostvarivanje prava na potporu kapitalnim ulaganjima u 

sredstva za rad, za potrebe obavljanja registrirane djelatnosti na području Općine Molve. 

Članak 2. 

 Subvencija će se dodijeliti u visini 35% plaćenih troškova (bez PDV-a), a najviše u iznosu do 

20.000,00 kn za kupljene nove strojeve, mehanizaciju ili vozila tijekom 2021. godine. 

 Predmet subvencije nije nabava sredstava za rad putem leasinga. 

 

Članak 3. 

 Pravo na subvenciju ostvaruju korisnici subvencije pod sljedećim uvjetima: 

• da je korisnik registrirana fizička ili pravna osoba (npr. obrt, trgovačko društvo, OPG, 

zadruga, samostalna djelatnost), 

• da se sjedište korisnika nalazi na području Općine Molve ili da je podružnica korisnika 

osnovana na području Općine Molve, 

• da su sredstva za rad koja predstavljaju kapitalno ulaganje nabavljena preko žiro računa, 

• da su sredstva za rad koja predstavljaju kapitalno ulaganje nova, 

• da se sredstva za rad koja predstavljaju kapitalno ulaganje ne prodaju u razdoblju od 5 godina 

od dana ostvarenja prava na subvenciju. 

Članak 4. 

 Općinski načelnik Općine Molve raspisat će javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 

subvencije kapitalnih ulaganja u sredstva za rad koji će se objaviti na internetskoj stranici Općine 

Molve. 

 Zainteresirane fizičke i pravne osobe koje zadovoljavaju uvjetima javnog poziva moći će 

podnijeti svoje zahtjeve do 10. prosinca 2021. godine. 

 

Članak 5. 

 Uz zahtjev za subvenciju podnositelj prijave obvezan je priložiti: 

• presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, 

• dokaz o registraciji (izvadak iz registra, rješenje, obrtnica i sl.), 

• dokaz o prijenosu sredstava za nabavu sredstava za rad na žiro račun prodavatelja, 

• presliku žiro računa ili otkupnog bloka, 

• izvod iz evidencije dugotrajne imovine o nabavljenom sredstvu za rad, ako je podnositelj u 

sustavu PDV-a, 

• preslika računa kupljenog novog stroja, mehanizacije ili vozila, 

• preslika prometne dozvole za novo vozilo, garancije ili druge dokumentacije iz koje vidljivo 

da je stroj, mehanizacija ili vozilo novo. 

 

 



Članak 6. 

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

subvencije, a Općinski načelnik će donijeti zaključke o subvencijama po zahtjevima koji udovoljavaju 

uvjetima iz ove Odluke. 

 Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika subvencije odnosno 

podnositelja zahtjeva. 

Članak 7. 

 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 (dvije) godine biti 

isključen iz svih subvencija koje dodjeljuje Općina Molve. 

 Zadužuje se Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj za provjeru podataka i 

stanja navedenog u zahtjevu podnositelja koji će se obavljati jednom godišnje tijekom razdoblja od 5 

godina od raspisivanja javnog poziva za dodjelu subvencija. 

Članak 8. 

Financijska sredstva  iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Molve i doznačit će se 

na žiro račun podnositelja zahtjeva redoslijedom podnošenja zahtjeva do utroška proračunskih 

sredstava za 2021. godinu namijenjenih u tu svrhu. 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se na internet stranici 

www.molve.hr  i oglasnoj ploči Općine Molve.  
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           Zdravko Tuba, v.r. 

 

http://www.molve.hr/

