
Na temelju članka 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  

 

 

O D L U K U 

o subvencioniranju troškova ozakonjenja  

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve 

 

Članak 1. 

Odlukom o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na 

području Općine Molve ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se opći uvjeti, mjerila i kriteriji 

te postupak dodjele subvencije – bespovratnih novčanih sredstava za ozakonjenje nezakonito 

izgrađenih zgrada (u daljnjem tekstu: ozakonjenje) na području Općine Molve, te prava i obveze 

korisnika subvencije.  

 

Članak 2. 

Korisnici subvencije iz članka 2. ove Odluke jesu fizičke koje su u vrijeme podnošenja 

zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade koja se nalazi na području katastarske 

općine Molve imale prebivalište na području Općine Molve te ga imaju i u trenutku rješavanja 

o subvenciji u skladu s ovom Odlukom. 

 

Članak 3. 

Općina Molve će po korisniku subvencionirati 40% troškova (umanjenih za iznos PDV-

a) nastalih u postupku ozakonjenja stambenih, gospodarsko-proizvodnih i poljoprivrednih 

objekata (uključivo i pomoćnih zgrada u funkciji osnovne zgrade), a najviše do 15.000,00 kuna. 

Troškovi koji se priznaju predstavljaju troškove: 

- (arhitektonske) snimke izvedenog stanja, 

- geodetskog snimka, 

- izjavu ovlaštenog inženjera o ispunjavanju bitnih zahtjeva, 

- upravne pristojbe i takse (biljezi), 

- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, 

- komunalni i vodni doprinos. 

 

Članak 4. 

Općinski načelnik raspisat će javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje 

troškova ozakonjenja.  

Uz prijavu za subvenciju podnositelj prijave obvezan je priložiti: 

• Presliku rješenja o izvedenom stanju, 

• Dokazi o plaćenim troškovima ozakonjenja, 

• Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, 

• Preslika žiro računa. 

Zahtjevi za subvencioniranje zaprimat će se najkasnije do 10. prosinca 2021. godine u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do 

utroška planiranih sredstava u Proračunu Općine Molve.  

Pravo na subvenciju ostvaruje se po izvršenom ozakonjenju, temeljem izdanog rješenja 

o izvedenom stanju. 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel provodi Javni poziv i zaprima zahtjeve za dodjelu subvencije 

koji se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava.  



Općinski načelnik će donijeti zaključak o subvencioniranju po zahtjevima koji 

udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke, temeljem kojeg će Jedinstveni upravni odjel izvršiti 

isplatu subvencije. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se na Internet 

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