
 Na temelju članka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 

157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19. i 64/20.) i članka 27. Statuta Općine 

Molve ("Službeni glasnik Općine Molve" broj 2/20. i 3/21.) Općinsko vijeće Općine Molve 

na 7. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine donijelo je 

 

PLAN 

javnih potreba u socijalnoj skrbi  

na području Općine Molve u 2022. godini 

 

I. 

 Planom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2022. godini (u 

daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se način ostvarivanja javnih potreba, vrste pomoći i 

financijska sredstva koja će se osigurati u Proračunu Općine Molve za 2022. godinu (u 

daljnjem tekstu: Proračun) za njegovo provođenje. 

 

II. 

Javne potrebe u socijalnoj skrbi na području Općine Molve ostvarivat će se:  

 

- odobravanjem pomoći samcima i obiteljima koji se zbog nesposobnosti za rad,                   

bolesti, starosti, elementarnih nepogoda, nesreća i drugih događaja nađu u  stanju 

socijalne potrebe, 

- odobravanjem pomoći udrugama koje skrbe o osobama s posebnim potrebama, 

- udrugama i drugim pravnim osobama koje pružaju humanitarnu pomoć i                                                                                                                               

provode humanitarne akcije,     

- dodjelom božićnica umirovljenicama i drugim osobama, 

- kao naknade troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade. 

 

III. 

 Javne potrebe iz točke II. ovog Plana ostvarivat će se kroz rad:  

- Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Molve, 

- Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, 

- Socijalnog vijeća Općine Molve, 

- Gerontodomaćica, 

- Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, 

- Općinskog društva Crvenog križa Molve. 

IV. 

 Za javne potrebe iz točke II. ovog Plana osiguravaju se sredstva u svoti 3.536.225,00 kuna, 

a raspoređuju se za: 

 

1.  
Sufinanciranje rada gerontodomaćica u Selskom komunalnom 

društvu Molve d.o.o. 

119.250,00 kuna, 

2.  Pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima u novcu 15.000,00 kuna, 

3.  Uskrsnice i Božićnice umirovljenicima i drugim osobama 210.000,00 kuna, 

4.  Pomoći socijalno ugroženim osobama i obiteljima u naravi 20.000,00  kuna, 

5.  Tekuće donacije za humanitarne i socijalne potrebe  2.000,00 kuna, 

6.  Sufinanciranje podmirenja troškova ogrjeva 15.350,00 kuna, 



7.  Naknade građanima i kućanstvima u naravi 175.000,00 kuna, 

8.  Sufinanciranje odvoza otpada stanovnicima Općine 20.000,00 kuna, 

9.  Sufinanciranje troškova Općinskom društvu Crvenog križa Molve 5.500,00 kuna. 

10.  Tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Đurđevac 8.000,00 kuna, 

11.  Projektni partner na projektu "Punina života" 226.748,00 kuna, 

12.  
Projektni partner na projektu „Brižne žene Podravske“ i natječaja 

„Zaželi – program zapošljavanja žena“ – druga faza 

219.377,00 kuna, 

13.  Prenamjena zgrade u Novom Vinodolskom u starački dom 2.500.000,00 kuna. 

 Za osiguranje potreba iz ove točke osiguravaju se sredstva iz prihoda od nefinancijske 

imovine u iznosu od 578.550,00 kuna, iz sredstava tekućih pomoći Koprivničko-križevačke 

županije u iznosu od 11.550,00 kuna, iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU 

sredstava u iznosu od 446.125,00 kuna i primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 

iznosu 2.500.000,00 kuna. 

V. 

 Sredstva iz točke IV., podtočke 2. do 8. ovog Plana korisnicima će pojedinačno po 

zahtjevima ili na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Molve ili drugog tijela odobravati 

općinski načelnik Općine Molve. 

 

VI. 

 Korisnici iz točke IV., podtočke 9. i 10. kojima su ovim Planom raspoređena 

sredstva, dužni su Općinskom vijeću Općine Molve podnijeti godišnje izvješće o radu i 

utrošku sredstava najkasnije do 15. veljače 2023. godine. 

 

VII. 

 Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Općine Molve“, a stupa na snagu 1. 

siječnja 2022. godine.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 550-01/21-01/15 

URBROJ: 2137/17-04-21-1 

Molve, 29. studenoga 2021. 

            PREDSJEDNIK: 

                      Zdravko Tuba, v.r. 


