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1. UVOD 

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 
broj 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon)  propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja 
godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u 
svom službenom glasilu. 

Člankom 174. Zakona propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi 
gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 
178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do 
isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona 
i Plana. 

Općinsko vijeće Općine Molve na 45. sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine 
donijelo je Plan gospodarenja otpadom na području Općine Molve za razdoblje od 2009. do 
2015. godine. Navedeni Plan objavljen je u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 
županije" br. 4/09, a izradila ga je tvrtka Dvokut ECRO d.o.o. iz Zagreba. Izmjene i dopune 
PGO Molve nisu bile izrađene. 

 
 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Molve za 2013. godinu objavljen je u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" 
broju 2/14, a za 2014. godinu u broju 3/15. 

 Općinski načelnik Općine Molve podnosi Općinskom vijeću Općine Molve Izvješće o 
provedbi PGO, a poglavito se ono odnosi na provedbu utvrđenih obveza i učinkovitosti 
poduzetih mjera tijekom 2015. godine. 

 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih 
zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša, a osobito na temelju načela:  

Načelo onečišćivač plača 
Načelo blizine 
Načelo samodostatnosti i 
Načelo slijedivosti 
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Prema Zakonu jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati: 
 
Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog 
otpada, 
Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada, 
Sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako 
odbačenog otpada, 
Provedbu Plana (nakon usvajanja novog Plana RH), 
Donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno 
Grada Zagreba, 
Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,  
Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu prethodno navedenih obveza 

na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu sa načelima održivog razvoja, 
zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom osiguravajući pri tome javnost rada. 

 
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje 

jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija 
otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.  

 
Općina Molve za sada nema za prethodno spomenute obveze uspostavljeno 

sporazumno zajedničko rješenje poslovanja, međutim postoji načelni dogovor između Općine 
Novo Virje i Općine Molve o ulasku u zajedničku investiciju gradnje reciklažnog dvorišta u 
Molvama. 

U ožujku 2016. godine trebala bi biti izdana građevinska dozvola za izgradnju 
reciklažnog dvorišta, a gradnja bi trebala krenuti tijekom 2016. godine. 

 
 
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE MOLVE 

 
 U 3. izmjenama i dopunama PPUO Molve (čl. 91. st. 6.) piše: "U sjevernom dijelu 
naselja Molve, u sklopu gospodarskih zona Krbulin i Poler planirani su prostori za izgradnju 
reciklažnog dvorišta odnosno građevine za skupljanje, sortiranje, obradu i oporabu posebnih 
kategorija neopasnog otpada ovisno o gospodarskim interesima, koji će uključivati 
odgovarajuće spremnike i prostor za prikupljanje minimalno četiri osnovne skupine otpada 
(papir, staklo, metal, plastiku). Unutar reciklažnog dvorišta moguća je izgradnja i plohe za 
prikupljanje građevinskog otpada, opasnog otpada iz kućanstva (otpadna zaštitna 
poljoprivredna sredstva i njihova ambalaža, otpadni lijekovi, lakovi, boje, otpadne baterije i 
akumulatori), te glomaznog otpada. Alternativna lokacija za smješta reciklažnog dvorišta 
nalazi se u predjelu Gaić, na mjestu gdje se planira odlagalište građevnog otpada. Planirana 
reciklažna dvorišta prikazana su na karti 2.2. Infrastrukturni sustavi: Ostala infrastruktura 
(M 1:25.000) i 4.2. Građevinska područja naselja Molve (M 1:5.000). 
 Lokacija za koju je zatražena građevinska dozvola je u Molvama, u ulici Braće 
Novakovića 12. 

 Odluka o donošenju 3. izmjena i dopuna PPUO Molve objavljen je u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije" br. 8/14. 
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4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MOLVE 

ZA RAZDOBLJE 2009 – 2015. GODINE 
 

 Plan gospodarenja otpadom Općine Molve (u daljnjem tekstu: PGO Općine Molve) 
sadrži: 

1. UVOD I TEMELJNE ODREDBE 
1.1. Svrha i opseg Plana gospodarenja otpadom 
1.2. Zakonodavni okvir 

1.2.1. Odredbe i obveze preuzete iz Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-
križevačke županije 

1.3. Osnovni podaci o Općini Molve - preuzeto iz Prostornog plana uređenja Općine 
Molve 

1.3.1. Položaj 
1.3.2. Reljef i klimatska obilježja 
1.3.3. Zaštićene prirodne vrijednosti 
1.3.4. Promet 
1.3.5. Naselja i stanovništvo 
1.3.6. Gospodarske djelatnosti 

2. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM 
2.1. Podaci o komunalnom otpadu 

2.1.1. Način prikupljanja i odvoza komunalnog otpada 
2.1.2. Gospodarenje komunalnim otpadom 
2.1.3. Procjene količina komunalnog otpada do kraja 2018. godine 

2.2. Popis otpadom onečišćenog okoliša i divljih odlagališta 
2.2.2. Službeno odlagalište Općine Molve, "Gaić" 

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MOLVE 
3.1. Mjere odvojenog sakupljanja otpada 

3.1.1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i posebnih vrsta otpada 
3.1.2. Odlaganje komunalnog otpada 

3.2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad "Gaić" 
3.3. Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog 

okoliša 
3.3.1. Mjere zaštite okoliša nakon sanacije 
3.3.2. Monitoring 

3.4. Izvori i visina potrebnih sredstava za provođenje sanacije 
3.5. Edukacija 

4. ZAKLJUČAK 
5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 Provedbom PGO Općine Molve za razdoblje od 2009. do 2015. godine planiralo se 
prvenstveno postići zaštita okoliša (zrak, podzemne vode, tlo, klima, zdravlje ljudi) na 
području Općine Molve, zatim, sanirati službeno odlagalište otpada "Gaić" što se i realiziralo 
2010. godine, sanirati nelegalna odlagališta otpada na području Općine Molve, što se svake 
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godine i čini te na kraju konstantno educirati stanovništvo o odvajanju otpada u posebne 
spremnike/vreće, te o postepenom uvođenju oporabe otpada. 

CILJEVI I MJERE IZ PGO OPĆINE MOLVE 

KOJI SU BILI PLANIRANI ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2015. GODINE: 

4.1. MJERE ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA 

Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i posebnih vrsta otpada 

PRIMARNA RECIKLAŽA 

Mjera 1) - potrebno je do otvaranja regionalnog centra godine uspostaviti sustav 
organiziranog rasporeda odgovarajućih spremnika/posuda/kontejnera - ZELENIH OTOKA za 
odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada 

Mjera 2) - u naselju Molve Općina ima osiguran prostor za izgradnju reciklažnog dvorišta ili 
mini reciklažnog dvorišta u sjevernom dijelu naselja koje će uključivati odgovarajuće 
spremnike i prostor za prikupljanje minimalno 4 osnovne skupine otpada (papir, staklo, metal, 
plastiku) proširujući ovaj koncept svake godine opsegom prikupljanja i vrstama otpada koje 
se prikuplja na građevinski otpad, opasni otpad i glomazni otpad - omogućiti kontinuirano 
prikupljanje u reciklažnom dvorištu 

Mjera 3) - usporedo s uspostavom zelenih otoka i reciklažnog dvorišta Općina je dužna vršiti 
intenzivne edukacijske mjere predložene ovim Planom. 

EDUKACIJA 

Stanovništvo općine potrebno je kontinuirano educirati. Neke od metoda koje je moguće 
primijeniti su: radionice, predavanja, prezentacije, plakati, brošure, letci, oglasne ploče, 
lokalni mediji - lokalne novine, radio, školske udruge, priredbe s edukacijskim sadržajem i sl. 
 
Potrebno je osigurati trajnu komunikaciju komunalnog redara sa sanitarnom inspekcijom i 
inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša kemikalijama, neopasnim 
i opasnim otpadom. Sve registrirane privredne subjekte na području općine potrebno je 
nadzirati u smislu ispunjenja svojih obveza glede postupanja s otpadom i prijave 
onečišćujućih tvari u županijski registar onečišćivanja okoliša. 
 

5. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE  

 Sakupljač komunalnog otpada na području općine Molve je PRIZMA VV iz Malog 
Otoka. Izdvojene vrste komunalnog otpada su: 

- miješani komunalni otpad, 
- ambalaža od plastike, 
- plastika, 
- papir i karton  i 
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- ostali otpad koji nije biorazgradiv. 
 Komunalni otpad s područja Općine Molve zbrinjava se na odlagalištu neopasnog 
otpada u Jasenovcu, te odlagalištu Piškornica. 
 Važeća dozvola sukladno kojoj se predmetna djelatnost provodi na području općine 
Molve je dozvola za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom KLASA:UP/I-351-
01/13-01/3, dozvola za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02-15-01/4. 

 Tijekom 2015. godine proveden je postupak ishođenja potrebne dokumentacije za 
dobivanje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta u Molvama (u daljenjm 
tekstu: RD Molve). Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odobrena su 
sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije. Po dobivanju svih zatraženih potvrda 
na glavni projekt, trebali bi nam biti izdana građevinska dozvola. 

  

 PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG  OTPADA  

 
 Dokumenti prema kojima se regulira sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada s 
područja općine Molve su:  

- ODLUKA o komunalnom redu na području općine Molve (Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije, br. 1/05) i  

- ODLUKA o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu 
koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije, br. 1/05), 

 
Tablica br.1. Količine sakupljenog miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog 
komunalnog otpada i svih posebnih izdvojenih vrsta otpada na području Općine Molve 

Izrada: (Općina Molve, veljača 2016. prema podacima koncesionara) 
 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv 
otpada 

Područje sa 
kojeg je otpad 
skupljen 
(općina/grad) 

Broj stanov. 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Tvrtka koja 
sakuplja otpad 

Ukupno sakupljeno  
( tona/godišnje) 

Indeks 
2015/ 
2014 2013 2014 2015 

 miješani Općina Molve 2189 PRIZMA VV 108,27 138,2 145,9 1,05 
 ambalaža od 

plastike 
Općina Molve 2189 PRIZMA VV 0,864 6,714 3,02 0,44 

 plastika Općina Molve 2189 PRIZMA VV 1,128 11,40 - 0 
 papir i 

karton 
Općina Molve 2189 PRIZMA VV 3,612 3,514 4,67 1,32 

 ostali otpad 
koji nije 
biorazgradiv 

Općina Molve 2189 PRIZMA VV 5,65 9,132 23,065 2,52 

  
Ambalaža 
od stakla 

 
Općina Molve 

 
2189 

 
PRIZMA VV 

 
- 

 
- 

 
0,885 

0 

 Sveukupno sakupljen otpad u tonama  119,524 
 

168,96 177,54 1,05 
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 Koncesionar sakuplja miješani komunalni otpad jednom tjedno koji se nalazi u 
zelenim kantama zapremnine 120 litara.  
Prema podacima koncesionara u 2015. god. u Tablici 1. unijeti su podaci o prikupljenom 
otpadu po vrsti od 936 domaćinstava, 34 pravne osobe i iz 50-tak vikend objekata s područja 
naselja Čingi Lingi. 
 Krajem 2014. godine Općina Molve nabavila je 700 komada zelenih kanti zapremnine 
120 litara koje je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 
40% te jednim dijelom i Koprivničko-križevačka županija. 
 Tijekom 2016 godine planira se nabaviti još 5 zelenih otoka sa 5 kontejnera jer 
trenutni broj ne odgovara zahtjevima mještana s područja općine Molve. Izdvojene vrste 
otpada (staklo, papir, miješani kom. otpad) nalaze se na 3 lokacije (kod dječjeg vrtića, kod 
Osnovne škole Molve i na parkiralištu kod Općine Molve). Jedan kontejner za lampaše nalazi 
se na groblju u Molvama. 
 Koncesionar dva puta godišnje odvozi glomazni otpad te tu uslugu posebno ne 
naplaćuje. 

 

Tablica br.2. Podaci o količinama izdvojenih iskoristivih kategorija otpada na 
području grada/općine  

 
Izrada: (Općina Molve, veljača 2016. prema podacima koncesionara) 
 

5.1. PODACI O KOLIČINAMA ODLAGANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTU 
PRIKAZ RADA ODLAGALIŠTA 
 

 Na području općine Molve nema odlagališta otpada, jer je nekadašnje odlagalište 
komunalnog otpada „Gaić“ sanirano 2010. godine. 

 
5.2. CIJENE USLUGE SAKUPLJANJA I GOSPODARENJA OTPADOM NA 

PODRUČJU OPĆINE MOLVE 
 

 Cijene usluge sakupljanja i gospodarenja otpadom definirane su u ODLUCI o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine 
Molve (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 8/10). 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv 
otpada 

Tvrtka koja 
sakuplja otpad 

Navesti količine otpada za 
određene lokacije 

Ukupno sakupljeno  
( tona/godišnje) 

Indeks 
2015/ 
2014 Zeleni 

otoci 
RD Kućni 

prag 2013 2014 2015 
15 01 01 Ambalaža 

od plastike 
PRIZMA VV - nema Da 0,864 6,714 3,02 0,44 

20 01 01 Papir i 
karton 

PRIZMA VV - nema Da 3,612 
 

5,314 4,67 0,87 

20 01 39 Plastika PRIZMA VV - nema Da 1,128 11,4 - 0 
15 01 07 Ambalaža 

od stakla 
PRIZMA VV - nema Da - - 0,885 0 

          
          
 Sveukupno sakupljen otpad u tonama   23,428 8,57  
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6. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 
ODLAGALIŠTA  

 
 Na području općine Molve nema odlagališta/građevine za gospodarenje otpadom. 

 Općina Molve i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske 
PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnički Ivanec potpisali su 2011. godine Sporazum o preuzimanju 
otpada. 

 

7. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 
UKLANJANJU 
 

 Komunalno redarstvo Općine Molve vrši nadzor nad provođenjem komunalnog reda 
propisanog Odlukom o komunalnom redu na području Općine Molve (Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije broj 01/05). 
 
 Izvješće o lokacijama odbačenog otpada te Odluka o mjerama sprečavanja 
nezakonitog odlaganja otpada nisu izrađeni. 

Divljih odlagališta na području Općine Molve nema, već se obilaskom komunalnog izvidnika 
primijetilo da se najčešće nepropisno odbacuje otpad uz poljske putove, šumarke, kanale, uz 
rekreacijska područja. Na području vikend naselja Čingli-Lingi, postavljen je kontejner za 
miješani komunalni otpad, a vlasnici vikend objekata su također dobili kante za miješani 
komunalni otpad. 

Provedenih većih aktivnosti uklanjanja otpada na navedenim lokacijama tijekom 2015. godine 
nije bilo, a manje količine otpada otklonjene su od strane Općine putem komunalnih radnika. 
Kako bi se onemogućilo daljnje odlaganje otpada na istim lokacijama potrebno je 
obavještavati javnost o zabrani nepropisnog odlaganja otpada, postaviti ploče o navedenim 
zabranama, pojačanoj kontroli komunalnog redara, te kažnjavanjem za nelegalno odlaganje 
otpada. 

 

8. REALIZACIJA AKTIVNOSTI I PROVEDENIH MJERA SUKLADNO PLANU 
GOSPODARENJA OTPADOM U 2015 GODINI 

 
Kao što je već spomenuto, po ishođenju građevinske dozvole, krenut će se u postupak 

izgradnje reciklažnog dvorišta za što su planirana sredstva u Proračunu za 2016. godinu za 
koja se očekuje djelomično financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost.      
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 Tijekom 2015. godine Općina Molve putem javnih glasila (internet stranice Općine 
Molve, radio, oglasne ploče, letci) obavještavala je mještane s područja općine Molve o 
selektivnim načinima zbrinjavanja otpada kao i načinu zbrinjavanja posebnih vrsta otpada kao 
što su azbestne ploče (tzv."salonitke"), e-otpad, stari akumulatori, baterije i sl.  
 U suradnji s dječjim vrtićem i Osnovnom školom Molve orgrnizirano je sakupljanje 
papira, kartona, plastičnih boca, plastičnih čepova i tkanine. 

 

9. POPIS PROJEKATA i AKTIVNOSTI VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI 
PLANA, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU 
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

 Tijekom 2015. godine Općini Molve od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitosti odobreno je 100%-tno financiranje izrade projektne dokumentacije u cilju 
građenja reciklažnog dvorišta u Molvama.  

 Tijekom 2016. godine namjerava se ugovoriti se sufinanciranje građenja reciklažnog 
dvorišta u 40%-tnom udjelu Fonda. 

Tablica br.7. Popis projekata i financijska sredstva utrošena tijekom 2015. godine 
R. 
broj 

Naziv provedenog 
projekta 

Nositelj 
projekta 

Utrošena 
financijska 
sredstva 

Izvor 
financijskih 
sredstava 

Projekt 
završen/ U 
tijeku 
realizacija 

1. Finan. projekt. 
dokumentacije u cilju 
građenja RD Molve 

Općina 
Molve 

35.000,00 kn FZOEU U tijeku 

      
      
      
Izrada: (Općina Molve, ožujak 2016.) 

 
10. ZAKLJUČAK 

U suradnji s koncesionarom Prizma VV, vrši se kontinuirana edukacija stanovništva o potrebi 
razvrstavanja i propisnog odlaganja otpada. Komunalni redar je do sada postupao u skladu s 
prijavama o nepropisno odbačenom otpadu te je isti uklanjan od strane komunalnih radnika. 

Izgradnjom reciklažnog dvorišta, postavljanjem zelenih otoka tijekom 2016. godine te 
redovitim obavještavanjem stanovništva o potrebi razvrstavanja otpada Općina Molve 
namjerava udovoljiti uvjetima iz članka 35. i 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(NN 94/13).  

          Općinski načelnik 

          Zdravko Ivančan 
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 Na temelju članka 29. Statuta Općine 
Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 5/13. i 3/15.), a u vezi s člankom 7. 
stavkom 5. Pravilnika o financijskom izvještavanju 
u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ 
broj 3/15, 93/15. i 135/15), Općinsko vijeće Općine 
Molve na 37. sjednici održanoj 9. ožujka 2016. 
godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju godišnjih Financijskih izvještaja 

Općine Molve za razdoblje 
od 1. siječnja  do 31. prosinca 2015. godine 

I.
Usvajaju se godišnji Financijski izvještaji Općine 
Molve za razdoblje od 01. siječnja do 30. prosinca 
2015. godine i to: 

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima – obrazac: PR-RAS,
2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj 
klasifikaciji – obrazac: RAS-FUNKCIJSKI,
3. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu 
imovine i obveza – obrazac:  P-VRIO,
4. Izvještaj o obvezama - obrazac:  OBVEZE,  
5. Bilanca na datum 31. prosinca 2015. godine – 
obrazac: BIL  i
6. Bilješke
 

II. 
 Godišnji financijski izvještaji Općine Molve 
iz točke I. ovog Zaključka njegov su sastavni dio. 
III.
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE MOLVE

KLASA: 400-04/15-01/11
URBROJ: 2137/17-16-10
Molve, 9. ožujka 2016. 
                                                      
        PREDSJEDNIK

Mijo Kovaček

  Na temelju članka 57. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) i 
članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 
3/15), Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici 
održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 
za razdoblje od 1. prosinca 2015. do 29. veljače 

2016. godine

I.
 Usvaja se Izvješće općinskog načelnika 
Općine Molve o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Molve KLASA: 400-04/16-
01/5  URBROJ: 2137/17-16-1 od 9. ožujka 2016. za 
razdoblje od 1. prosinca 2015. do 29. veljače 2016. 
godine.

II.
 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je 
sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA: 400-04/16-01/5
URBROJ: 2137/17-16-2
Molve, 9. ožujka 2016.

       
 PREDSJEDNIK 
     Mijo Kovaček
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Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 
94/13.) i članka 29. Statuta Općine Molve (“Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 
5/13.), Općinsko vijeće Općine Molve na 37. 
sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom 
Općine Molve za razdoblje od 2009. do 2015. 

godine za 2015. godinu

I.
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje 
od 2009. do 2015. godine za 2014. godinu KLASA: 
351-01/16-01/ URBROJ: 2137/17-16-2 od 1. ožujka 
2015. godine.

II.
 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je 
sastavni dio i nalazi se u prilogu.

III.
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA: 351-01/16-01/1
URBROJ: 2137/17-16-3
Molve, 9. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK
    Mijo Kovaček

 

 Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 
– pročišćeni tekst i 2/14), članka 29. Statuta Općine 
Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 5/13) i članka 2. stavka 2. Odluke o 
financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova 
Općinskog vijeća Općine Molve („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/12), 
Općinsko vijeće Općine Molve na 37. sjednici 
održanoj 9. ožujka 2016. donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju redovitih sredstava za rad 

političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve 

 za 2016. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se redovita sredstva 
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) koja se osiguravaju u Proračunu Općine 
Molve (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2016. 
godinu.

Članak 2.
Sredstva za rad političkih stranaka u 2016. godini 
osiguravaju se u proračunu Općine Molve u iznosu 
od 33.600,00 kuna. 

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću 
za razdoblje iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u 
visini od 3.000,00 kuna godišnje tako da se pojedinoj 
političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno 
broju njihovih članova u Općinskom vijeću na 
sljedeći način:

1. Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) za 6 mjesta – 
18.000,00 kuna,

2. Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) za 5 
mjesta – 15.000,00 kuna.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% 
iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog 
vijeća, odnosno u visini od 300,00 kn godišnje te 
se političkim strankama naknada raspoređuje na 
sljedeći način:



Strana 13 SLUŽBENI GLASNIK br. 2 10. ožujak 2016.

Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) za 2 članice – 
600,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva utvrđena u članku 2. ove Odluke doznačuju 
se na žiro-račun političke stranke tromjesečno, u 
jednakim obrocima, s time da se isplata posljednjeg 
obroka treba isplatiti najkasnije do 31. prosinca 
2016. godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Općine Molve“.

KLASA: 402-01/16-01/1
URBROJ: 2137/17-16-1 
Molve, 9. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK
Mijo Kovaček

Službeni glasnik Općine Molve, izdaje Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32
Telefon: (048) 892-021 Telefax: (048) 892-294
e-mail: juo@molve.hr

Grafička obrada i tisak: Georg 
List izlazi po potrebi, te se objavljuje na web stranici Općine Molve: www.molve.hr


