
 Na temelju članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 

2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 24. sjednici održanoj 28. veljače 2023. godine 

donijelo je 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava  

na području Općine Molve 

 

Članak 1. 

U Odluci o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve 

(KLASA: 551-01/22-01/4, URBROJ: 2137/17-01-22-1, u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. 

iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„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 2.  

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Pomoć za režijske troškove po ovoj Odluci može se ostvariti samo jedanput za 

razdoblje do 24.03.2023. godine.“. 

 

Članak 3. 

U članku 5. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: 

„ 1. osobna iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva, preslika“ 

U istom članku, stavku 1. točka 3. briše se, a dosadašnje točke 4. do 8. postaju točke 3. 

do 7. 

 

Članak 4. 

 U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 „Drugi javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na internetskoj stranici Općine 

Molve i traje do 24. ožujka 2023. godine. 

 

Članak 5. 

U članku 7. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

„Pomoć za režijske troškove iznosi 666,00 eura za podnositelje zahtjeva koji 

ispunjavaju uvjete iz članka 2. i članka 3. stavka 1. točke 1. ove Odluke. 

Pomoć za režijske troškove iznosi 333,00 eura za podnositelje zahtjeva koji ispunjavaju 

uvjete iz članka 2. i članka 3. stavka 1. točke 2. ove Odluke. 

U istom članku, iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„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.  i  posebne uvjete iz članka 3. stavka 

1. ove Odluke ovisi o ispunjavaju kriterija posebnih uvjeta. 

 

 

 



Članak 6.  

Iza članka 7. dodaje se članak 7. a koji glasi: 

„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 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se na internet 

stranici www.molve.hr i oglasnoj ploči Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

KLASA: 551-01/23-01/2 

URBROJ: 2137/17-01-23-1 

Molve, 28. veljače 2023. 

          PREDSJEDNIK: 

            Zdravko Tuba, v.r.  
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