
Na temelju Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na 

području Općine Molve KLASA: 370-03/18-01/2, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 17. travnja 

2018. godine, općinski načelnik Općine Molve objavljuje 

JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA 

KORIŠTENJE SREDSTAVA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE MOLVE 

I. 

Ovim Javnim pozivom i mjerama propisanim Programom mjera za rješavanje 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve (u daljnjem tekstu: Program) 

namjerava se pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike.  

Cilj Programa je spriječiti raseljavanje i potaknuti naseljavanje mladih obitelji na 

područje Općine Molve. 

 

II. 

Mladom obitelji smatra se podnositelj i njegov bračni ili izvanbračni drug pod uvjetom 

da jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje 

stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put. 

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i 

jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetima iz prethodnog stavka. 

 

III. 

Na javni poziv za korištenje mjera iz ovog Programa može se javiti mlada obitelj koja 

ispunjava slijedeće uvjete:  

- prijavljeno prebivalište, najmanje jednog bračnog ili izvanbračnog druga, na području 

Općine,  (1) jednu godinu do trenutka podnošenja zahtjeva, 

- da je jedan od bračnih drugova (ili izvanbračnih drugova) mlađi od 40 godine života 

do dana raspisivanja javnog poziva,  

- da svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješava 

stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva, nema u vlasništvu/suvlasništvu: 

obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu 

vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske,  

- da svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji prvi put rješavaju stambeno 

pitanje nemaju drugo građevinsko zemljište ni drugi stambeni objekt na području 

Republike Hrvatske, ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili,  

- da jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji nemaju prebivalište na 

području Općine, a kupuju nekretninu na području Općine s namjerom stanovanja, 

ima stalan radni odnos, 

- da će jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji nemaju prebivalište na 

području Općine, a kupuju nekretninu na području Općine s namjerom stanovanja, 

priložiti izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će prijaviti prebivalište 

na području Općine te dostaviti dokaz o prebivalištu, dostavom kojeg će se odobriti 

isplata sredstava. 



 

 

IV. 

Mjere potpore mladim obiteljima su: 

1. povrat poreza za nekretnine (4%) uplaćenog Općini pri kupnji nekretnine 

na području Općine – u 100% iznosu, 

2. kamate na gotovinski ili stambeni kredit podignut radi kupnje nekretnine 

na području Općine do 5%, 

3. plaćanje dijela financijskih sredstava za priključak na vodu i plin, uz 

dokaz o plaćanju. Po ovoj mjeri može se ostvariti najviše 5.000,00 kuna, 

s time da se iznos od 5.000,00 kuna raspodjeljuje na način da se najviše 

2.500,00 kuna može dobiti za vodu i najviše 2.500,00 kuna za plin. 

Ukoliko se podnosi zahtjev samo za plin ili samo za vodu ne može se 

dobiti više od 2.500,00 kuna  po pojedinoj vrsti priključka neovisno što je 

preostalo još sredstava do 5.000,00 kuna. 

Mjera potpore je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu.  

Maksimalni iznos potpore po ovom Programu na temelju svih mjera ne može biti viši 

od 15.000,00 kuna. 

 

V. 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 

1. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog odnosno izvanbračnog druga, 

2. izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet 

zahtjeva (preslika), 

3. dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova 

obitelji (izjava ili drugi dokument),  

4. izjava o tome da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na 

drugi način otuđio nekretninu koja je bila u njegovom vlasništvu ili suvlasništvu na 

području Republike Hrvatske (izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika), 

5. preslika građevinske dozvole (ukoliko se radi o gradnji novog stambenog objekta),  

6. preslika prijave početka građenja (ukoliko se radi o gradnji novog stambenog objekta),  

7. dokaz da je podnositelj zahtjeva ili bračni odnosno izvanbračni drug u radnom odnosu 

ukoliko se radi o osobama koje nemaju prebivalište na području Općine (preslika 

ugovora o radu, potvrda o mirovinskom stažu ….),  

8. potvrda o prebivalištu nadležne policijske uprave ne starija od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva i bračnog odnosno izvanbračnog druga,  

9. dokaz o podignutom kreditu (ugovor, otplatni plan i sl.) 

10. izjava da će se dostaviti potvrda o prebivalištu na području Općine (ukoliko je riječ o 

osobama koje nemaju prebivalište na području Općine), 

11. dokaz o plaćenom računu za priključenje na vodu i/ili plin, 

12. preslika žiro/tekućeg računa, 

13. izjava o zaštiti osobnih podataka. 

 



VI. 

Na ovaj poziv mogu se javiti i podnositelji zahtjeva koji su stambeni objekt kupili 

tijekom 2017. godine s time mogu ostvariti samo financijska sredstava iz točke 2. iz naslova 

Mjere potpore predviđene programom – kamate na gotovinski i stambeni kredit podignut radi 

kupnje nekretnine na području Općine do 5%.  

VII. 

Prijava na ovaj Javni poziv može se podnijeti do 14.12.2018. godine odnosno do utroška 

sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje 

zainteresirani mogu dobiti u Općini Molve ili preuzeti na internetskim stranicama 

www.molve.hr. 

Ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se 

osobno ili poštom na adresu: Općina Molve, Trg kralja Tomislava 31, 48327 Molve.  

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija neće 

se razmatrati.  

Prije odobravanja sredstava temeljem ove mjere Općina zadržava pravo provjere i 

uvida na terenu od strane ovlaštene osobe. 

Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.  

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 

KLASA: 370-03/18-01/2 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 24. travnja 2018. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 Zdravko Ivančan, mag.ing.agr., v.r. 
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