
 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 sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih 

objekata na području Općine Molve 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, mjere i postupak za sufinanciranje rušenja starih, 

zapuštenih i opasnih objekata na području Općine Molve. 

Članak 2. 

 Općina Molve će fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima koji imaju nekretninu na 

području Općine Molve, a na kojoj se nalazi stambeni, gospodarski ili drugi pomoćni objekt u 

ruševnom stanju kojega namjeravaju ukloniti, sufinancirati rušenje takvog objekta u iznosu 

5.000,00 kuna. 

 Odobreno sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na tekući ili žiro-račun 

podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika sufinanciranja nakon dostave računa o izvršenoj 

usluzi uklanjanja građevine. 

 Sufinanciranje po ovoj Odluci može se ostvariti samo jedanput. 

 

Članak 3. 

 Korisnici sufinanciranja iz ove Odluke obvezni su: 

• podnijeti zahtjev za ostvarivanje sufinanciranja iz članka 2. ove Odluke Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Molve, 

• ukloniti sve objekte s nekretnine koje ne koriste, a isti su u ruševnom stanju ili za koje 

je izdano rješenje o rušenju od strane komunalnog redara Općine Molve, 

• sa nekretnine ukloniti sav građevinski i drugi otpad nastao tijekom rušenja objekta, na 

način propisan zakonom i odlukama Općine Molve. 

Članak 4. 

 Općinski načelnik Općine Molve raspisat će javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

sufinanciranje rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata na području Općine Molve.  

 Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na internetskoj stranici Općine Molve 

i traje do 16. prosinca 2022. godine, a primljene zahtjeve razmatra komunalni redar Općine 

Molve. 

  

Članak 5.  

Za sudjelovanje u javnom pozivu uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

• presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu vlasnika nekretnine, 

• zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu na kojoj su objekti namijenjeni za rušenje iz 

kojeg je vidljivo vlasništvo nekretnine (ne stariji od dana raspisivanja javnog poziva), 

• za nekretnine koje se nalaze u suvlasništvu podnositelja, pismena suglasnost svih 

suvlasnika, 

• račun izdan od strane pravne osobe o izvršenoj usluzi uklanjanja predmetne građevine, 

• presliku kartice tekućeg ili žiro-računa s vidljivim IBAN-om. 



 

Članak 6. 

 Prije dodjele bespovratnog sufinanciranja, vlasnik građevine dužan je srušiti objekt, a 

gradilište urediti i ograditi te s gradilišta ukloniti sav građevinski i drugi otpad nastao rušenjem 

predmetnog objekta. 

 Radovima prilikom uklanjanja građevina ne smije se utjecati na stabilnost okolnog i 

drugog zemljišta, odnosno na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za druge građevine niti ugroziti 

život i zdravlje ljudi ili drugi javni interes. 

Članak 7. 

 Temeljem dostavljenog računa o izvršenoj usluzi uklanjanja građevine i ostale 

propisane dokumentacije, općinski načelnik Općine Molve donijet će pojedinačne zaključke o 

sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata na području Općine Molve te će 

temeljem istog sredstva sufinanciranja biti doznačena na račun podnositelja zahtjeva.  

 Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi Jedinstvenom upravnom odjelu račun izdan od 

strane pravne osobe o izvršenoj usluzi uklanjanja predmetne građevine, Općina Molve neće 

isplatiti sredstva iz članka 2. ove Odluke. 

Članak 8. 

 Financijska sredstva za sufinanciranje iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine 

Molve i doznačit će se na račun korisnika potpore odnosno podnositelja zahtjeva, redoslijedom 

podnošenja zahtjeva do utroška proračunskih sredstava za 2022. godinu namijenjenih u tu 

svrhu. 

Članak 9. 

Zahtjevi za ostvarivanje sufinanciranja rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata 

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

potrebnu dokumentaciju. 

Članak 10. 

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

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