
 Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 

126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 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 

 

PROGRAM 

javnih potreba u osnovnom školstvu 

na području Općine Molve u 2022. godini 

 

I. 

 Programom javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 

2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u osnovnom školstvu 

za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Molve u 2022. godini (u daljnjem 

tekstu: Proračun). 

 

II. 

Javne potrebe u osnovnom školstvu ostvarivat će se kroz: 

 

- opremanje prostora osnovne škole kabinetskom, didaktičkom i informatičkom 

opremom, 

- izdavanje učeničkog lista, 

- program rada s darovitim učenicima, 

- programe izvannastavnih aktivnosti, 

- gradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora. 

 

III. 

 Javne potrebe iz točke II. ovog Programa koje se odnose na osnovno školstvo, 

ostvarivat će Osnovna škola Molve s područnim školama u Repašu i Medvedički (u 

daljnjem tekstu: Osnovna škola). 

IV. 

 Za ostvarivanje javnih potreba iz točke II. ovog Programa, u Proračunu se 

osiguravaju sredstva u svoti 499.000,00 kuna, a raspoređuju se: 

 

1.  Za redovnu djelatnost Osnovne škole 30.000,00  kuna, 

2.  Za Školski sportski klub 2.000,00 kuna, 

3.  
Za tekuće pomoći Osnovnoj školi obogaćivanja knjižnog 

fonda 
2.000,00 kuna, 

4.  Erasmus + i ostali međunarodni projekti          3.000,00 kuna, 

5.  Sufinanciranje akcije "Sigurno u prometu"            2.000,00 kuna, 

 

6.  Nagrade uspješnim učiteljima i učenicima                                              15.000,00 kuna, 

7.  Pomoći za obrazovanje učenika i studenata      415.000,00 kuna, 

8.  
Usluga dostave hrane u područne škole na području Općine 

Molve          30.000,00 kuna. 



V. 

 Sredstva za javne potrebe u osnovnom školstvu utvrđena u točki IV. podtočki 1. 

do 4. ovog Programa uplaćivat će se Osnovnoj školi na žiro-račun putem doznaka, a 

ostalim korisnicima po odluci općinskog načelnika Općine Molve. 

 Ako se u Proračunu neće ostvarivat planirani prihodi, sredstva za javne potrebe 

uplaćivat će se sukladno ostvarivanju prihoda. 

 

VI. 

 Osnovna škola dužna je Općinskom vijeću Općine Molve podnijeti izvješće o 

korištenju sredstava osiguranih ovim Programom, najkasnije do 15. veljače 2023. godine. 

 

VII. 

 Ovaj Program objavit će se „Službenom glasniku Općine Molve“, a stupa na 

snagu 1. siječnja 2022. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 
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Molve, 29. studenoga 2021. 

 

 

          PREDSJEDNIK: 

                     Zdravko Tuba, v.r. 

 


