
Na temelju članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve" broj 2/20. i 

3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 18. sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju plaćanja troškova skupljanja i odvoza otpada 

na području Općine Molve 

 

I.  

 Odlukom o sufinanciranju troškova skupljanja i odvoza otpada na području Općine Molve (u 

daljnjem tekstu: Odluka) Općina Molve sufinancirat će samcima,  umirovljenicima, nezaposlenim 

osobama, osobama s drugim primanjima socijalnog karaktera (opskrbnine, doplatci za pomoć i njegu, 

minimalna zajamčena naknada) i obiteljima koji imaju prebivalište na području Općine Molve 

troškove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada u mjesečnom iznosu od 50,00 kn počevši od 1.  

travnja 2022. godine do zaključno do 30. rujna 2024. godine. 

 

II. 

Pravo na sufinanciranje imaju samci - osobe s navršenih 55 godina života, koje žive same u 

domaćinstvu, nezaposleni,  umirovljenici, osobe s drugim primanjima socijalnog karaktera 

(opskrbnine, doplatci za pomoć i njegu, minimalna zajamčena naknada) i mlade obitelji gdje je 

podnositelj zahtjeva do navršenih 45. godina starosti. 

Dokaz o izvršenoj uplati korisnik sufinanciranja dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Molve svaka tri mjeseca. 

Sredstva iz točke I. uplaćivat će se korisnicima sufinanciranja po dostavi dokaza o izvršenoj 

uplati za skupljanje i odvoz komunalnog otpada.  

III. 

Općinski načelnik će raspisati javni poziv za podnošenje zahtjeva uz koje su podnositelji dužni 

dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

• presliku osobne iskaznice, 

• račun koji glasi na korisnika sufinanciranja i dokaz o plaćenom računu, 

• izjavu da živi sam u domaćinstvu za samce, 

• dokaz o statusu nezaposlene osobe na HZZ-u ne starije od 30 dana  (nezaposleni), 

• nalog za upis u štednu knjižicu ili Rješenje o visini mjesečnog primanja izdanog od nadležnog 

tijela (socijalni karakter) 

• za novo prijavljene umirovljenike: odrezak - potvrdu o visini mirovine za zadnju primljenu 

mirovinu ili drugi odgovarajući dokaz, 

Zahtjevi za sufinanciranje zaprimat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve do 

30. rujna 2024. godine. 

Općina Molve zadržava pravo provjere istinitosti i točnosti činjenica iz točke II. i III. ove 

Odluke. 

IV. 

Općinski načelnik će donijeti zaključak o sufinanciranju po zahtjevima koji udovoljavaju 

uvjetima iz ove Odluke. 

 



V. 

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

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