
Na temelju članka 27. Statuta Općine Molve („"Službeni glasnik Općine Molve" broj 2/20.) 
Općinsko vijeće Općine Molve na 43. sjednici održanoj 26. siječnja 2021. godine donijelo je  

  

PROGRAM  
mjera za mlade na području Općine Molve u 2021. godini 

 

Članak 1. 

 Programom mjera za mlade na području Općine Molve u 2021. godini (u daljnjem tekstu: 
Program) uređuju se način i  uvjeti ostvarivanja prava na pomoć za mlade na području  Općine Molve ( 
u daljnjem tekstu:  Općina). 
  

Članak 2. 

Mladom osobom u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva pod uvjetom da nije 
navršio 45 godina života prije raspisivanja javnog poziva i da svoje stambeno pitanje rješava stjecanjem 
vlasništva nad nekretninom (kupnja nekretnine, nasljeđivanje i ostali načini stjecanja nekretnine). 

Prava iz ovog Programa mogu se ostvariti i ako obavljaju odnosno pokreću neku od 
gospodarskih djelatnosti: djelatnost industrijske naravi, djelatnost komercijalne naravi, djelatnost 
slobodnih zanimanja, poljoprivrednu djelatnost te obrtničku djelatnost pod uvjetom da je sjedište 
djelatnosti na području Općine Molve.   

Prebivalište mlade osobe kao i sjedište registrirane gospodarske djelatnosti za ostvarivanje 
prava iz stavka 2. ovog članka moraju biti na području Općine Molve. 

Općina Molve davat će potporu za mlade na području Općine Molve u 2021. godini do utroška 
ukupnih planiranih sredstava u Proračunu Općine Molve za 2021. godinu.   
  

Članak 3. 

Pravo na pomoć iz ovog Programa ostvaruje se prema sljedećim uvjetima: 
- prijavljeno prebivalište na području Općine, 

- da je podnositelj zahtjeva mlađi od 45 godine života do dana raspisivanja javnog poziva,  

- da je nekretnina u kojoj je sjedište registrirane gospodarske djelatnosti na području Općine,  

- da je nekretnina kojom se rješava stambeno pitanje na području Općine, 

- da podnositelj zahtjeva nema duga prema Općini niti Selskom komunalnom društvu Molve 
d.o.o. (u daljnjem tekstu: SKD Molve d.o.o.) koja činjenice će se utvrditi u službenim 
evidencijama Općine i SKD-a Molve d.o.o. 

  

Članak 4. 

 Temeljem ovog Programa odobravaju se sljedeće mjere potpore : 
1. povrat poreza za nekretnine (3%) uplaćenog Općini pri stjecanju nekretnine za stanovanje 

ili za stjecanje nekretnine kod pokretanja gospodarske djelatnosti odnosno stjecanja 
nekretnine radi proširenja već postojeće djelatnosti na području Općine – u 100% iznosu, 

2. kamate na gotovinski, stambeni ili namjenski kredit podignut radi stjecanja nekretnine radi 
stanovanja ili pokretanja odnosno proširenja već postojeće gospodarske djelatnosti na 
području Općine do 6%, 

3. plaćanje financijskih sredstava za priključak na vodu i/ili struju i/ili plin uz dokaz o 
plaćanju.  

4. građevinski materijal potreban za adaptaciju stečene nekretnine (cement, laminat, crijep, 
cigla, boje, lakovi i slično).  

 Sredstva za građevinski materijal mogu se ostvariti samo ako su ostvareni ostali uvjeti iz članka 
3. ovog Programa. 

 



Članak 5. 

 Podnositelj zahtjeva može ostvariti najviše do 15.000,00 kuna sredstava za mjere iz članka 4. 
točke 1., 2. i 3. ove Odluke, a za mjeru iz članka 4., točke 4. ove Odluke najviše do 10.000,00 kuna. 

 Maksimalni iznos potpore po ovom Programu na temelju svih mjera ne može biti viši od 
25.000,00 kuna. 

Članak 6. 

Općinski načelnik raspisat će javni poziv koji će se objaviti na web stranici Općine Molve 
www.molve.hr.  

Članak 7. 

 Podnositelj zahtjeva koji je po prijašnjim programima za mlade ostvario neke od mjera pomoći 
može se javiti na ovaj javni poziv ali za onu mjeru po kojoj nije dobio sufinanciranje  odnosno nisu mu 
dodijeljena sredstva. 
 Općina Molve nakon dostave zahtjeva, zadržava pravo provjere činjenica navedenih u zahtjevu 
iz članka 4. i 7. ovog Programa. 
 

Članak 8. 

Uz zahtjev za sufinanciranje Podnositelj prijave je obvezan priložiti: 

1. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 
2. izvadak iz zemljišnih knjiga za zemljište, stambeni objekt odnosno poslovni objekt koji je 

predmet zahtjeva (preslika), 
3. izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 1 (jedan) 

mjesec od dana podnošenja zahtjeva (izvornik ili preslika), 
4. dokaz o stečenoj nekretnini ( kupoprodajni ugovor, ugovor o nasljeđivanju i sl.) 
5. dokaz o podignutom kreditu (ugovor, otplatni plan i sl.), 
6. dokaz o uplati rate, 
7. dokaz o plaćenom računu za priključenje na vodu i/ili struju i/ili plin, 
8. dokaz o plaćenom računu za građevinski materijal, 
9. izjava podnositelja zahtjeva o točnosti podataka,  
10. preslika žiro/tekućeg računa, 
11. izjava o zaštiti osobnih podataka. 

 
Članak 9. 

 Zahtjevi iz ove Odluke podnose se do zaključno 17. prosinca 2021. godine, a podnositelji 
zahtjeva ostvaruju prava iz ovog Programa počevši od 1. siječnja 2021. 

 Podnositelji zahtjeva koji su rješavali stambeno pitanje i pitanje stjecanja nekretnine radi 
pokretanja  ili proširenja gospodarske djelatnosti  u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini mogu podnijeti 
zahtjev i u 2021. godini. 

Članak 10. 

 Ovaj Program objavit će se na web stranici Općine Molve i oglasnoj ploči Općine Molve, a 
stupa na snagu osmog dana od dana donošenja. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE  

 
KLASA:  370-03/21-01/1 
URBROJ: 2137/17-01-21-1 
Molve, 26. siječnja 2021.         
           PREDSJEDNIK: 

 Zdravko Tuba, v.r. 
 

 
 


