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Na temelju članka 29. Statuta Općine
Molve (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije” broj 5/13. i 3/15.), Općinsko vijeće Općine
Molve na 31. sjednici održanoj 7. kolovoza 2015.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se Izvješće Državnog ureda za
reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine
Molve za 2014. godinu.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio.
III.

8. kolovoza 2015.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i
članka 29. Statuta Općine Molve (“Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke broj 5/13. i 3/15.),
Općinsko vijeće Općine Molve na 31. sjednici
održanoj 7. kolovoza 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o naknadi troškova
članovima Općinskog vijeća Općine Molve
i njegovih radnih tijela te članovima vijeća
mjesnih odbora Općine Molve
Članak 1.

U Odluci o naknadi troškova članovima
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih
glasniku Općine Molve”.
tijela te članovima vijeća mjesnih odbora Općine
Molve (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije” br. 11/13., 13/14. i 3/15. -ispravak) članak
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
2. mijenja se i glasi:
KLASA: 042-01/15-01/1
URBROJ: 2137/17-15-7
Molve, 7. kolovoza 2015.

“Naknada troškova članova Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela odnosi se na troškove:
1. rada na sjednicama Općinskog vijeća i određuje
se:
PREDSJEDNIK: - za predsjednika Općinskog vijeća 2.450,00 kuna
Mijo Kovaček,v.r. neto,
- za potpredsjednika Općinskog Vijeća 1.400,00
kuna neto,
- za ostale članove Općinskog vijeća 340,00 kuna
neto,
2. službenih putovanja u zemlji u visini neoporezive
dnevnice,
3) službenih putovanja u inozemstvo, u iznosu koji
je utvrđen za korisnike državnog proračuna,
4. prijevoza sredstvima javnog prometa prema
stvarnim troškovima,
5. korištenja privatnog automobila u službene svrhe
koji se određuju u visini 2 kune po kilometru za
uporabu automobila u službene svrhe i cestarine za
uporabu autocesta prema priloženom računu,
6. noćenja (smještaja) prilikom službenog putovanja,
a priznaju se prema priloženom računu, do visine
cijene noćenja u hotelu “B” kategorije.
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Članovi Općinskog vijeća ostvaruju pravo
na naknadu iz stavka 1. podtočke 1. alineje 3.
ovog članka po sjednici Općinskog vijeća, osim
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
koji prava iz podtočke 1. alineje 1. i 2. stavka 1.
ovog članka ostvaruju u mjesečnom iznosu.
Članovi radnih tijela Općinskog vijeća koji
nisu ujedno i članovi Općinskog vijeća za rad na
sjednicama ostvaruju pravo na naknadu u iznosu
100,00 kuna neto po sjednici.”.

8. kolovoza 2015.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona
o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10.) i
članka 29. Statuta Općine Molve (“Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13. i
3/15.), Općinsko vijeće Općine Molve na 31.
sjednici održanoj 7. kolovoza 2015. godine donijelo
je

Članak 2.

ODLUKU
o dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim
pravima općinskog načelnika i zamjenika
Općinskog načelnika Općine Molve

U članku 3. brojka “252,00” zamjenjuje se
brojkom “100,00”.

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim materijalnim
Članak 3.
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika Općine Molve (“Službeni glasnik
Ova Odluka objavit će se u “Službenom Koprivničko-križevačke županije” broj 6/10, 4/14.
glasniku Općine Molve”, a stupa na snagu 1. rujna i 3/15.) iza članka 4. dodaje se novi članak 4 a. koji
2015. godine .
glasi:
“Naknada za rad zamjenika općinskog
načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
radnog odnosa iznosi 50% umnoška koeficijenta za
obračun plaće zamjenika općinskog načelnika koji
dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun
plaće.”.
KLASA: 021-05/15-01/14
URBROJ: 2137/17-15-1
Članak 2.
Molve, 7. kolovoza 2015.
Ova Odluka o dopuni Odluke o plaći i
PREDSJEDNIK: drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i
Mijo Kovaček,v.r. zamjenika Općinskog načelnika Općine Molve stupa
na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Molve”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA: 120-01/15-01/1
URBROJ: 2137/17-15-3
Molve, 7. kolovoza 2015.
PREDSJEDNIK:
Mijo Kovaček
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Na temelju članka 105. stavka 5. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” broj 87/08., 136/12. i
15/15.), članka 7. stavka 5. Pravilnika o financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu
("Narodne novine" broj 3/15.) i članka 29. Statuta
Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 5/13. i 3/15.), Općinsko
vijeće Općine Molve na 31. sjednici održanoj 7.
kolovoza 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Financijske izvještaje Dječjeg vrtića «Pčelica»
Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine
I.
Daje se suglasnost na Financijske izvještaje
Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine (Izvještaj
o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,
Izvještaj o obvezama i Bilješke), koje je prihvatilo
Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve
svojim zaključkom KLASA: 400-04/15-01/03
URBROJ: 2137-70-15-3 godine usvojenom na 17.
sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“
Molve održanoj 21. srpnja 2015. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Općine Molve».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA: 400-04/15-01/12
URBROJ: 2137/17-15-3
Molve, 7. kolovoza 2015.
PREDSJEDNIK
Mijo Kovaček,v.r.

Službeni glasnik Općine Molve, izdaje Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32
Odgovorni urednik: Boris Poljanac, dipl.iur.
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

8. kolovoza 2015.

