
  

 Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Ferdinandovac na 12. sjednici održanoj  5. svibnja 2022. donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata  

na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini 

 

 

Ĉlanak 1. 

 Odlukom o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području 

Općine Ferdinandovac u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se opći 

uvjeti, mjere i postupak sufinanciranja rušenja i uklanjanja ruševnih stambenih i 

gospodarskih objekata u vlasništvu fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: ruševni 

objekti) na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini (u daljnjem tekstu: 

Općina). 

 

 

Ĉlanak 2. 

 Općina će sufinancirati troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na 

području Općine u 2022. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno 

nastalih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. 

 Sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka vršit će se podnošenjem zahtjeva za 

sufinanciranje sukladno javnom pozivu koji objavljuje općinski načelnik Općine 

Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik), a do utroška sredstava 

osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2022. godinu za tu namjenu. 

 Javnim pozivom iz stavka 2. ovog članka propisat će se rok i način predaje 

zahtjeva za sufinanciranje troškova iz stavka 1. ovog članka, uvjeti za ostvarivanje 

prava na sufinanciranje, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za 

sufinanciranje te druge informacije potrebne za provedbu javnog poziva te 

odobrenje i isplatu sufinanciranja. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel) vrši pregled pristiglih zahtjeva za sufinanciranje troškova 

iz stavka 1. ovog članka prema redoslijedu zaprimanja te predlaže općinskom 

načelniku odobrenje sufinanciranje. 

 Odluku o sufinanciranju troškova iz stavka 1. ovog članka donosi općinski 

načelnik. 

 Sredstva sufinanciranja isplaćuju se na račun podnositelja zahtjeva za 

sufinanciranje troškova iz stavka 1. ovog članka temeljem odluke općinskog 

načelnika iz stavka 5. ove Odluke. 

 Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje troškova iz stavka 1. ovog članka čiji 

zahtjevi ne ispunjavaju uvjete za odobrenje sufinanciranja biti će o tome 

obaviješteni pisanim putem. 

 

  

Ĉlanak 3. 

 Ukoliko je ruševni objekt u suvlasništvu više osoba, zahtjev za sufinanciranje 

troškova iz članka 2. stavka 1. ove Odluke podnosi jedan suvlasnik uz suglasnost 

svih ostalih suvlasnika. 



 

 

Ĉlanak 4. 

 Kako bi dokazao ruševno stanje objekta, vlasnik/suvlasnik ruševnog objekta 

prije početka rušenja i uklanjanja istog dužan je ishoditi rješenje komunalnog 

redara Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: komunalni redar). 

 Zahtjev za sufinanciranje troškova iz članka 2. stavka 1. ove Odluke podnosi 

se sukladno javnom pozivu iz članka 2. stavka 2. ove Odluke, a po izvršenom 

rušenju i uklanjanju ruševnog objekta. 

 Radovima rušenja i uklanjanja ruševnog objekta ne smije se utjecati na 

stabilnost okolnog i drugog zemljišta, odnosno na ispunjavanje temeljnih zahtjeva 

za druge građevine niti ugroziti život i zdravlje osoba ili drugi javni interes. 

 Po završetku rušenja ruševnog objekta vlasnik/suvlasnik je dužan sav 

građevinski i drugi otpad nastao rušenjem ukloniti s nekretnine i zbrinuti na način 

propisan zakonom, a zemljište s kojeg je ruševni objekt uklonjen očistiti i poravnati. 

 Prilikom pregleda zahtjeva za sufinanciranje Jedinstveni upravni odjel zatražit 

će potvrdu komunalnog redara o izvršenom rušenju i uklanjanju ruševnog objekta. 

 Visina nastalih troškova rušenja i uklanjanja ruševnog objekta dokazuje se 

računom izvođača radova/usluge rušenja i uklanjanja objekta. 

 Sufinanciranje troškova iz članka 2. stavka 1. ove Odluke neće se priznati 

vlasnicima/suvlasnicima ruševnog objekta koji imaju dospjelo nepodmireno 

dugovanje prema Općini. 

  

 

Ĉlanak 5. 

 Kao prihvatljiv trošak priznaju se troškovi nastali rušenjem i uklanjanjem 

ruševnih objekta nastali od 1. siječnja 2022. godine uz ispunjenje ostalih uvjeta 

utvrđenih ovom Odlukom. 

 

 

Ĉlanak 6. 

 Podnositelju zahtjeva za sufinanciranje troškova iz članka 2. stavka 1. ove 

Odluke može se odobriti samo jedan zahtjev za sufinanciranje koji može uključivati 

i više ruševnih objekata, ali iznos sufinanciranja troškova iz članka 2. stavka 1. ove 

Odluke može se isplatiti najviše do 10.000,00 kuna ukupno za sve ruševne objekte. 

 

 

Ĉlanak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERDINANDOVAC 

 

 

KLASA: 402-04/22-01/1 

URBROJ: 2137-15-22-2 

Ferdinandovac, 5. svibnja 2022. 

 

 

 POTPREDSJEDNICA: 

 Ljubica Penezić 


