
Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko–

križevačke županije“ broj 5/13) i točke III. Odluke o sufinanciranju redovne kamate i 

troškova obrade kredita podignutih za podmirenje obveza prema državnom 

proračunu ili proračunu Općine Molve, općinski načelnik Općine Molve objavljuje 

 

JAVNI POZIV 
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje  

redovne kamate i troškova obrade kredita /  

reprogramiranog duga za podmirenje obveza  

prema državnom proračunu ili proračunu Općine Molve 

 

1. POZIV 

 

 Pozivaju se pravne i fizičke osobe s područja Općine Molve za podnošenje 

zahtjeva za sufinanciranje kamate i troškova obrade kredita podignutih radi 

podmirenja obveza prema državnom proračunu ili proračunu Općine Molve.  

 Općina Molve namjerava sufinancirati redovnu kamatu do najviše 6% i 

troškove obrade namjenskih kredita podignutih u 2013. godini, odnosno 

reprogramiranih dugovanja od strane Porezne uprave. 

 

2. UVJETI SUFINACIRANJA 

 

 kamata se sufinancira za cjelokupno razdoblje otplate kredita, ako je kredit 

sklopljen najviše na iznos do 150.000,00 kn i na razdoblje do 7 godina, 

odnosno za reprogram duga Porezne uprave pod uvjetom da podnositelj 

zahtjeva redovito otplaćuje kredit, 

 financiranje će se odobriti do visine planiranih sredstava u Proračunu Općine 

Molve 

 korisnici će tromjesečno dostavljati u Općinu Molve dokaze o uplatama rata 

kredita/duga po reprogramu Porezne uprave, te će potom povrat plaćene 

kamate Općina Molve uplaćivati na žiro račun korisnika kredita (dužnika). 

 

3. ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

Zahtjevi se mogu podnijeti u Općini Molve do 15. studenog 2013. godine. 

 

4. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV 

 

1. Dokaz o postojanju duga prema proračunu RH ili Općini Molve 

2. Osobna iskaznica 

3. Za korisnike kredita:  

a. ugovor o kreditu  

b. plan otplate kredita s obračunom naknade i redovne kamate  

c. dokaz o izvršenom podmirenju duga 

4. Za dužnike kojima je Porezna uprava reprogramirala dug 

a. rješenje o reprogramu duga od strane Porezne Uprave 

b. plan otplate duga 

 

 

KLASA: 403-02/13-01/15 

URBROJ: 2137/17-13-2 

Molve, 3. rujan 2013.  

                 Općinski načelnik 

                     Zdravko Ivančan 


