
Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. 

Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj: 9/09), 

Općinsko vijeće Općine Molve na 35. sjednici održanoj 7. veljače 2011. donijelo je  

  

O D L U K U  

o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja  

i pregleda mesa na trihinelu u 2011. godini 

 

I. 

 Općina Molve će u 2011. godini subvencionirati poljoprivrednim gospodarstvima, 

bez obzira na pravni oblik ustroja (obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, 

trgovačkim društvima, obrtima ili zadrugama) usluge umjetnog osjemenjivanja plotkinja 

junica i krava te nazimica i krmača. 

 Poljoprivredna gospodarstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 da imaju prebivalište / sjedište na području Općine Molve 

 da su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

 da su vlasnici goveda i svinja za koje traže subvenciju 

 da nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Općini Molve 

Ukoliko podnositelj zahtjeva dostavi neistinitu dokumentaciju, odnosno prijavi 

neistinito stanje, isključit će se iz budućih općinskih subvencija u narednih pet godina. 

 

II. 

 Subvencije se dodjeljujuju temeljem javnog poziva kojeg raspisuje općinski 

načelnik. 

Podnositelji zahtjeva dužni su zahtjeve podnijeti do 31. ožujka 2011. godine te se 

novi zahtjevi niti promjene broja plotkinja nakon navedenog datuma neće uzeti u obzir. 

Zahtjevu se obavezno prilaže potvrda Hrvatske poljoprivredne agencije ili 

veterinarske stanice kao dokaz o broju plotkinja,  dokaz o prebivalištu / sjedištu 

podnositelja i dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

 Općina Molve subvencionirat će usluge umjetnog osjemenjivanja plotkinja do 

utroška ukupnih planiranih sredstava u iznosu od 350.000,00 kn, na način da se taj iznos 

podijeli s brojem prijavljenih plotkinja, s time da se po plotkinji goveda ne može ostvariti 

više od 200,00 kn, a po plotkinji svinje više od 50,00 kn. 

 

III. 

 Općina Molve za uslugu pregleda svinjskog mesa na trihinelu prilikom klanja za 

vlastite potrebe, subvencionirat će sredstva za troškove usluga te će plaćati veterinarskoj 

stanici koja je izvršila uslugu, na temelju ispostavljenih računa i izvještaja o broju 

pregledanih uzoraka mesa. 

IV. 

 Sredstva za subvencioniranje usluga iz točke II ove Odluke, isplaćivat će se iz 

Proračuna Općine Molve podnositeljima zahtjeva na njihove žiro račune. 

 

   

V. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objavit će se na oglasnoj 

ploči Općine Molve. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE  

 

KLASA: 320-08/11-01/01 
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Molve, 7. veljače 2011.          
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