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

2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 17. sjednici održanoj 17. kolovoza 2022. 

godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju priključka na sustav vodoopskrbe  

na području Općine Molve u 2022. godini 

 

I.  

 Odlukom o sufinanciranju priključka na sustav vodoopskrbe na području Općine 

Molve (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se način i uvjeti ostvarivanja prava na 

sufinanciranje priključka na sustav vodoopskrbe. 

II. 

 Pravo na sufinanciranje iz točke I. podnositelj zahtjeva ostvaruje u iznosu od najviše 

6.894,44 kune. 

III. 

 Pravo na sufinanciranje ostvaruje se pod sljedećim uvjetima: 

- podnositelj zahtjeva mora ima prijavljeno prebivalište na adresi na području Općine 

Molve, 

- nekretnina za koju se podnosi zahtjev mora se nalaziti na području Općine Molve, 

- podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik ili suvlasnik nekretnine za koju podnosi zahtjev. 

IV. 

Općinski načelnik raspisat će javni poziv koji će se objaviti na web stranici Općine 

Molve www.molve.hr. Zahtjevi će se podnositi do 16. prosinca 2022. godine. 

V. 

 Uz zahtjev za sufinanciranje Podnositelj prijave je obvezan priložiti: 

1. presliku osobne iskaznice (obostrano), 

2. dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine (izvadak iz zemljišnih knjiga, 

ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju ili drugi odgovarajući dokaz), preslika, 

3. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje da je građevina 

izgrađena prije 1968. ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje 

legaliziranost, preslika, 

4. izvadak iz katastarskog plana za građevinu koja je predmet priključenja, preslika, 

5. potpisanu izjavu o suglasnosti su/vlasnika nekretnine ukoliko podnositelj zahtjeva 

nije jedini vlasnik. 

VI. 

 Podnositelj zahtjeva ostvaruje prava iz ove Odluke počevši od 1. siječnja 2022. 

godine. 

VII. 

Općina Molve po podnesenim zahtjevima dostavljat će pojedinačnu narudžbenicu 

prema Komunalijama d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac ( u daljnjem tekstu: Komunalije) za 

priključenje na sustav vodoopskrbe. 

http://www.molve.hr/


Iznos iz točke II. ove Odluke koji sufinancira Općina Molve uplatit će se direktno na 

račun Komunalija, a prema izdanom računu Općini Molve. 

VIII. 

Prava iz ove Odluke ostvaruju i podnositelji zahtjeva koji ispunjavanju uvjete iz točke 

III. Ove Odluke, a koji su se već priključili na sustav vodoopskrbe u 2022. godini i platili 

troškove priključenja, ali najviše do iznosa koji je propisan točkom II. ove Odluke. 

Podnositelji zahtjeva iz stavka 1. ove točke dužni su priložiti:  

- presliku osobne iskaznice (obostrano), 

- dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine (izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o 

kupoprodaji, ugovor o darovanju ili drugi odgovarajući dokaz), preslika, 

- građevinsku dozvolu, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje da je građevina izgrađena 

prije 1968. ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje legaliziranost, preslika, 

- dokaz o plaćenim računima, preslika, 

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

jedini vlasnik, 

- ugovor o izvođenju radova, preslika, 

- izvadak iz katastarskog plana za građevinu koja je predmet priključenja, preslika, 

- preslika kartice tekućeg ili žiro računa. 

IX. 

Zahtjevi za ostvarivanje subvencije priključka na sustav vodoopskrbe 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 članka 2. ove Odluke. 

  

X. 

Općinski načelnik će donijeti pojedinačni zaključak o sufinanciranju po zahtjevima 

koji udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke po objavljenom Javnom pozivu. 

XI. 

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. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 363-02/22-01/9 

URBROJ: 2137/17-01-22-1 

Molve, 17. kolovoza 2022. 

    PREDSJEDNIK: 

      Zdravko Tuba, v.r. 

http://www.molve/

