
 Na temelju članka 50. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 

2/20. i 3/21.) i članka 6. stavka 3. Odluke o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava 

na području Općine Molve (KLASA: 551-01/22-01/4, URBROJ: 2137/17-01-22-1 i KLASA: 

551-01/23-01/2, URBROJ: 2137/17-01-23-1), Općinski načelnik Općine Molve objavljuje 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za pomoć za plaćanje režijskih troškova kućanstava 

na području Općine Molve 

 

Članak 1. 

 Pozivaju se stanovnici s područja Općine Molve na podnošenje zahtjeva za plaćanje 

režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve. 

Pod režijskim troškovima smatraju se: troškovi grijanja (plin, peleti, drvo za ogrjev i sl.) 

troškovi vode i troškovi električne energije. 

 Novonastalom situacijom povećanja cijene energenata na tržištu ovom Odlukom olakšat 

će se mještanima (potrošačima) da prevladaju razdoblje povećane cijene režijskih troškova za 

energente. 

 

Članak 2. 

 Opći uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć iz ove Odluke su: 

- prijavljeno prebivalište na području Općine odnosno na adresi nekretnine za koju 

podnosi zahtjev za režijske troškove kućanstva, 

- nekretnina za koju se podnosi zahtjev mora biti na području Općine, 

- vlasništvo/suvlasništvo nekretnine za koju se podnosi zahtjev za režijske troškove 

kućanstva. 

 

Članak 3. 

 Posebni uvjeti temeljem kojih se ostvaruje pravo na pomoć iz ove Odluke su: 

- samci - osobe s navršenih 55 godina života, koje žive same u domaćinstvu, nezaposleni,  

umirovljenici, osobe s drugim primanjima socijalnog karaktera (opskrbnine, doplatci za 

pomoć i njegu, minimalna zajamčena naknada) i mlade obitelji gdje je podnositelj 

zahtjeva do navršenih 45. godina starosti, 

- ostali podnositelji zahtjeva koji ne ulaze u jednu od kategorija iz stavka 1. podstavka 1. 

ovog članka. 

Zahtjev za pomoć mogu podnijeti fizičke osobe koje ne ispunjavaju uvjet iz članka 2. 

stavka 1. točke 3. ove Odluke, ali dokažu da imaju prebivalište na adresi nekretnine za koju 

podnose zahtjev u trajanju od minimalno 10 (deset) godina u trenutku podnošenja zahtjeva 

(dokazuju uvjerenjem o prebivalištu) i da plaćaju neki od režijskih troškova na toj adresi 

nekretnine (preslika dokaza o plaćanju i slično). 

 

Članak 4. 

Pomoć za režijske troškove po ovom Javnom pozivu može se ostvariti samo jedanput 

za razdoblje do 24. ožujka 2023. godine. 

 Pomoć za režijske troškove iznosi 666,00 eura po podnositelju zahtjeva koji ispunjava 

uvjete iz članka 2.  i članka 3., stavka 1. točke 1. ovog Javnog poziva. 

Pomoć za režijske troškove iznosi 333,00 eura po podnositelju zahtjeva koji ispunjava 

uvjete iz članka 2.  i članka 3., stavka 1. točke 2. ovog Javnog poziva. 

Iznos pomoći za režijske troškove za podnositelje zahtjeva iz članka 3. stavka 2. koji 

ispunjavaju opće uvjete iz članka 2. stavka 1., točke 1. i 2.  ovog Javnog poziva i  posebne 

uvjete iz članka 3. stavka 1. ove Odluke ovisi o ispunjavaju kriterija posebnih uvjeta. 



Pomoć za režijske troškove iz ove Odluke u slučaju suvlasništva nekretnine i ispunjenja 

ostalih uvjeta može dobiti samo jedan podnositelj zahtjeva, a svi ostali smatrat će se nevaljanim. 

 

Članak 5.  

Ako se utvrdi da postoji dospjeli dug za komunalnu i/ili vodnu naknadu na adresi 

nekretnine za koju se podnosi zahtjev, na dan isplate dospjeli dug mora biti podmiren. Ukoliko 

dospjeli dug nije podmiren  za taj iznos umanjiti će se pravo za pomoć iz ove Odluke. 

Ako se utvrdi da postoji dospjeli dug prema SKD Molve d.o.o. na dan isplate dospjeli 

dug mora biti podmiren. Ukoliko dospjeli dug nije podmiren  za taj iznos umanjiti će se pravo 

za pomoć iz ove Odluke 

 

Članak 6. 

 Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. ožujka 2023. godine. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava iz ovog Javnog poziva podnosi se na propisanom obrascu 

uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju. 

Članak 7. 

 Dokumentacija koja se prilaže uz  potpisani i cjelovito ispunjeni zahtjev: 

 

1. osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva, preslika 

 

2. zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu iz kojeg je vidljivo vlasništvo nekretnine ili 

drugi odgovarajući dokaz, neslužbena kopija ili preslika, 

 

3. izjavu da živi sam u domaćinstvu za samce, 

4. dokaz o statusu nezaposlene osobe na HZZ-u ne starije od 30 dana  (nezaposleni), 

5. nalog za upis u štednu knjižicu ili Rješenje o visini mjesečnog primanja izdanog 

od nadležnog tijela (socijalni karakter) 

6. za umirovljenike: odrezak - potvrdu o mirovini za zadnju primljenu mirovinu ili 

drugi odgovarajući dokaz, 

7. tekući ili žiro račun, preslika. 

 

KLASA: 551-01/23-01/2               

URBROJ: 2137/17-01-23-2      

Molve, 3. ožujka 2023.  

         OPĆINSKI NAČELNIK: 

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


