
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 odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita 

poduzetnicima s područja Općine Molve u 2022. godini 

 

I.  

Odlukom o odobravanju sredstava za financiranje kamata i troškova obrade kredita 

poduzetnicima  s područja Općine Molve u 2022. godini (dalje u tekstu: Odluka) odobravaju 

se sredstva, poduzetnicima s područja Općine Molve, za sufinanciranje kamate u 2022. godini 

u iznosu do najviše 4% te do iznosa od 10.000,00 kuna kao i trošak obrade novog kredita 

ugovorenog s poslovnom bankom u 2022. godini. 

Pod poduzetnicima se podrazumijevaju: obrtnici, mala i srednja trgovačka društva, 

fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti i OPG u sustavu PDV-a. 

II. 

Sredstva iz točke I. su isključivo namijenjena poduzetnicima koji ispune uvjete 

poslovne banke za podizanje novih kredita. 

Pod namjenskim kreditima podrazumijevaju se krediti za kupnju, izgradnju uređenje 

ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu osnovnih ili obrtnih sredstava te ostale namjene 

strogo vezane uz obavljanje registrirane djelatnosti kao i gotovinski krediti ukoliko ih 

poduzetnik namjenski utroši za prethodno navedene namjene, uz obavezno prilaganje dokaza 

o namjenskom utrošku sredstava. 

III. 

Sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita iz točke I. izvršit će se poduzetnicima 

godišnje odnosno pojedinačni zaključci općinskog načelnika donijeti će se tek istekom javnog 

poziva i obuhvaćat će cijelo razdoblje iz članka 1. ove Odluke. 

IV. 

 Pravo na sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita, za kredite podignute u 2022. 

godini, imaju poduzetnici za razdoblje u 2022. godini, pod uvjetom da kredit redovno 

otplaćuju. 

 

V. 

Podnositelji zahtjeva biti 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.),  

• preslika ugovora o kreditu, 

• preslika plana otplate kredita, 

• dokaz o namjenskom utrošku sredstava (račun, ugovor i sl.), 

• dokaz o plaćenim kamatama (izvod banke, potvrda i sl.), 

• izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

• dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove obrade kredita. 

 

 



 

 

VI. 

 Pravo na sredstva iz točke I. ne mogu ostvariti poduzetnici koji nisu podmirili sve 

obveze prema Općini Molve odnosno SKD Molve d.o.o., odnosno u slučaju da se nalaze u 

stečaju ili postupku likvidacije. 

Pravo na sredstva iz točke I. ne mogu ostvariti poduzetnici koji su ostvarili pravo na 

financijsku potporu iz drugih izvora (sredstva iz fondova EU, natječaji svih institucija i tijela 

koji podliježu javnom pravu). 

Sredstva za subvenciju iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Molve. 

 

VII. 

Zahtjevi za ostvarivanje sredstava za sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita 

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

potrebnu dokumentaciju, bez obzira da li je ostvaren maksimalni iznos iz točke I., Stavka 1. 

ove Odluke. 

 

VIII. 

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

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

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 403-02/22-01/3 

URBROJ: 2137/17-01-22-1 

Molve, 22.  srpnja 2022.  
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