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

2/20. i 3/21.) Općinsko vijeće Općine Molve na 22. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. 

godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu  

na području Općine Molve 

 

I.  

Odlukom o pomoći udomiteljima za smještaj korisnika u udomiteljstvu na području 

Općine Molve (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se uvjeti, način i postupak davanja 

pomoći udomiteljima čije sjedište je na području Općine Molve. 

 

II. 

Sredstva iz točke III. odobrit će se udomiteljima za 2022. godinu, za svakog korisnika 

smještenog u udomiteljstvu. 

Najviši iznos pomoći po jednom udomitelju može iznositi 25.000,00 kuna. 

Zahtjevi za pomoć zaprimat će se najkasnije do 28. prosinca 2022. godine u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do 

utroška planiranih sredstava u Proračunu. 

 

III. 

Podnositelj zahtjeva (udomitelj) koji ispunjava uvjete iz ove Odluke ostvaruje pravo 

na pomoć za: 

1. korisnika smještaja kod udomitelja za kojeg udomitelj ima pravo na opskrbninu u 

iznosu od 500 % osnovice -  4.000,00 kuna, 

2. korisnika smještaja kod udomitelja za kojeg udomitelj ima pravo na opskrbninu  u 

manjem iznosu od 500 %  osnovice – 2.000,00 kuna.  

 

IV. 

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

podnositelji dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 

1. presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, preslika 

2. rješenje Centra za socijalnu skrb o dozvoli za obavljanje udomiteljstva, preslika 

3. rješenje Centra za socijalnu skrb s podatcima o korisniku kojem je određen 

smještaj, preslika, 

4. tekući račun, preslika. 

 

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici 

www.molve.hr. 

 

V. 

Općinski načelnik će donijeti pojedinačni zaključak o sufinanciranju po zahtjevima 

koji udovoljavaju uvjetima iz ove Odluke. 

 

 

 

http://www.molve.hr/


VI. 

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

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 550-01/22-01/9 

URBROJ: 2137/17-01-22-1 

Molve, 16. prosinca 2022. 

 PREDSJEDNIK: 

  Zdravko Tuba, v.r. 

http://www.molve.hr/

