
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 subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata  

na području Općine Molve 

 

Članak 1. 

Odlukom o dodjeli subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata na području 

Općine Molve određuju se uvjeti i način na koji se dodjeljuje subvencija fizičkim i pravnim 

osobama koju su osnovale gospodarske subjekte tijekom 2021. godine i koji su osnovani do 

30. lipnja 2022. godine na području Općine Molve. 

Članak 2. 

Pravo na subvenciju ostvaruju gospodarski subjekti pod sljedećim uvjetima: 

- da je gospodarski subjekt registrirana fizička ili pravna osoba (npr. obrt, trgovačko 

društvo, OPG u sustavu PDV-a), 

- da obavljaju djelatnost kao paušalci (npr. obrtnici paušalci, slobodna zanimanja, 

domaća radinost), 

- da se radi o novoosnovanom gospodarskom subjektu u 2021. godini odnosno do 30. 

lipnja 2022. godine čije se sjedište nalazi na području Općine Molve, 

- da bilo koja osoba koja ima vlasnički udio u gospodarskom subjektu koji traži 

subvenciju, nema odnosno nije imala vlasnički udio u drugom gospodarskom subjektu 

koji je dužan Općini Molve i SKD Molve d.o.o. 

 

Članak 3. 

Subvencija za osnivanje gospodarskih subjekata iz članka 2. iznosi 7.500,00 kuna. 

 

Članak 4. 

Podnositelji zahtjeva bit će dužni priložiti uz zahtjev: 

• preslika osobne iskaznice,  

• preslika žiro računa, 

• preslika izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ne 

starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva (obrtnica, rješenje i sl.),  

 

Članak 5. 

Općinski načelnik raspisat će javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje 

gospodarskih subjekata iz članka 2. ove Odluke. 

Zahtjevi za subvencioniranje zaprimat će se najkasnije do 16. prosinca 2022. godine u 

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

utroška planiranih sredstava u Proračunu.  

 

Članak 6. 

Općinski načelnik će donijeti pojedinačni zaključak o subvencioniranju po zahtjevima 

koji udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke. 



Članak 7. 

Pod osnivanjem gospodarskog subjekta  ne smatra se prijenos gospodarskog subjekta 

na drugu fizičku ili pravnu osobu. 

Ukoliko gospodarski subjekt prestane postojati u roku godine dana od dana 

podnošenja zahtjeva za dodjelu subvencije dužan je o istome odmah obavijestiti Općinu 

Molve i primljeni iznos subvencije vratiti na žiro račun Općine Molve u roku 8 dana. 

Općina Molve zadržava pravo provjeriti istinitost podataka navedenih u stavku 2. ovog 

članka. 

 

Članak 8. 

Zahtjevi za ostvarivanje subvencije za osnivanje gospodarskih subjekata podnose se 

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

dokumentaciju. 

Članak 9. 

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

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