
Na temelju članka 5. i 14 a. Odluke o javnim priznanjima Općine Molve («Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije» br. 9/96 i 11/96) i  članka 29. Statuta Općine Molve, Općinsko vijeće Općine 
Molve  na 16.  sjednici održanoj  7.   kolovoza  2014., donijelo je 

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2014. godinu

I

Javno priznanje «Zahvalnica Općine Molve» dodjeljuje se:1. Osnovnoj školi Molve za 50. godina uspješnog rada i promicanju ugleda Općine Molve2. Udruzi žena Molve Grede za 50 godina uspješnog rada3. Športskom nogometnom klubu Repaš za promociju ženskog nogometa u Općini Molve i za 15. 
godina uspješnog rada4. Udruzi  vinogradara  i  voćara  Općine  Molve  za  10  godina  uspješnog  rada  i  promicanje 
poslovnog ugleda Općine Molve5. «Brežana MM» vlasnika Mirka Mihaljić za 20. godina uspješnog rada i promicanje poslovnog 
ugleda molvarskih obrtnika 6. Zidarski  Obrt  «Vincek» u vlasništvu  Damira Vincek za  dugogodišnje uspješno poslovanje i  
promicanje poslovnog ugleda molvarskih obrtnika7. Fra Tomislav Glavnik za ostvarenu uspješnu suradnju i  doprinos na očuvanju i  promicanju  
vjerskih, duhovnih i moralnih vrijednosti pučanstva8. Darko Tuba za dugogodišnji uspješan rad i ostvarene rezultate u poljoprivrednoj prizvodnji9. Zoran  Imbriovčan  za  dugogodišnji  uspješan  rad  i  ostvarene  rezultate  u  poljoprivrednoj 
prizvodnji10. OPG Volarić  vlasnika  Mije Volarić  za  35.  godina uspješnog rada u pčelarstvu  i  proizvodnji 
meda11. Đuro Kiš za dugogodišnji humanitarni rad na očuvanju zdravlja ljudi- 98 dobrovoljnih darivanja  
krvi12. Marta  Čelik  za  dugogodišnji  humanitarni  rad  na  očuvanju  zdravlja  ljudi-  74  dobrovoljnih  
darivanja krvi.

II

Javno priznanje Zlatna plaketa «Grb Općine Molve» dodjeljuje se:
Ivanu Petriniću za dugogodišnji  humanitarni  rad na očuvanju zdravlja ljudi-preko 100 dobrovoljnih  
darivanja krvi i promicanje ugleda Općine Molve.

III

Javna priznanja iz točke I. i II. ove odluke uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine  
Molve dana 10. kolovoza 2014. godine.

IV

Ova odluka objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije». 
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