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

2/20. i 3/21.) Općinsko vijeće Općine Molve na 16. sjednici održanoj 22. srpnja 2022. godine 

donijelo je 

ODLUKU  

o dodjeli subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja 

na području Općine Molve 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupak subvencioniranja izrade fasada, 

termo-fasada i uređenja pročelja na području Općine Molve. 

 Sredstva za dodjelu subvencije osigurana su u Proračunu Općine Molve. 

Članak 2. 

 Subvencija će se dodijeliti za troškove postavljanja nove fasade, termo-fasade i 

uređenje pročelja, uključivo s materijalom (ljepilo, stiropor, pijesak, cement, boja, mrežica, i 

sl.) koji su izvršeni tijekom 2021. i 2022. godine. 

 Sredstva iz stavka 1. ovog članka namijenjena su isključivo za stambene objekte bilo 

da se radi o individualnim stambenim objektima (obiteljske kuće) ili zgradama - stambene 

građevine s više stambenih jedinica (stanova), ali ne i za objekte za povremeno stanovanje - 

vikendice. 

  

II. UVJETI ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKTA 

Članak 3. 

 Uvjeti kojima Podnositelj prijave mora udovoljiti kako bi ostvario pravo na 

nepovratna novčana sredstva: 

• da je podnositelj zahtjeva za koji se traži subvencija fizička osoba koja ima prijavljeno 

prebivalište na području Općine Molve, 

• da se stambeni objekt za koji se traži subvencija nalazi na području Općine Molve, 

• da izvođenje građevinskih radova postavljanja fasade, termo-fasade i uređenja 

pročelja, izvodi pravna ili fizička osoba (obrt) registrirana za tu djelatnost, 

• da su do dana podnošenja zahtjeva podmireni svi troškovi za koje se traži subvencija, 

• troškove postavljanja fasade, termo-fasade i uređenja pročelja, za koje se traži 

subvencija, može podmiriti bilo koja osoba koja ima istu adresu prebivališta kao i 

podnositelj zahtjeva. 

 

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE 

Članak 4. 

 Općinski načelnik raspisat će javni poziv koji će se objaviti na oglasnoj ploči i web 

stranici Općine Molve, a otvoren je za podnošenje prijava do 16. prosinca 2022. godine. 

 

Članak 5. 

 Uz prijavu za subvenciju Podnositelj prijave je obvezan priložiti: 

• potpisani i cjelovito popunjeni obrazac zahtjeva, 

• presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu, 

• presliku izvatka iz zemljišne knjige, 

• potpisanu izjavu o suglasnosti su/vlasnika nekretnine ukoliko podnositelj zahtjeva nije 

vlasnik nekretnine ili nije jedini vlasnik, 



• presliku računa iz kojeg je vidljiva specifikacija utrošenog materijala i izvedenih 

radova te da je radove izvela pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost, 

• uplatnice iz koje je vidljivo da je račun plaćen u cijelosti, 

• presliku žiro računa ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva, 

• fotografija obnovljenog objekta. 

 

IV. DODJELA I ISPLATA SREDSTAVA 

Članak 6. 

 Podnositeljima zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima iz ove odluke odobrava se iznos 

subvencije u vrijednosti 40% ukupnih troškova (s PDV-om), a najviše do 25.000,00 kuna. 

 Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro ili tekući račun korisnika subvencije 

odnosno podnositelja zahtjeva. 

Zahtjevi za ostvarivanje subvencije za fasade, termo-fasade i pročelja podnosi se 

jednom za vrijeme trajanja javnog poziva na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu 

dokumentaciju, bez obzira da li je ostvaren maksimalni iznos iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 7. 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel koji provodi postupak 

dodjele subvencije, a općinski načelnik će donijeti pojedinačne zaključke o subvencijama po 

zahtjevima koji udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke. 

  

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se na internet 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 
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Molve, 22. srpnja 2022. 
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