
 

 Na temelju članka 72., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18. i 110/18. - Odluka Ustavnog suda RH i 32/20.) i članka 27. Statuta Općine Molve („Službeni 

glasnik Općine Molve" broj 2/20. i 3/21.) Općinsko vijeće Općine Molve na 2. sjednici održanoj 25. 

lipnja 2021. donijelo je 

PROGRAM 

o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2021. godini 

 

 I.  

 U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2021. godini 

("Službeni glasnik Općine Molve" broj 9/20. i 2/21.) (u daljnjem tekstu: Program) u točki III., stavku 1. 

brojka "2.261.100,00 " zamjenjuje se brojkom  "2.356.400,00 kuna" 

 U istoj točki, točki 1., podtočka 1.1. mijenja se i glasi 

 "Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zelenih otoka   20.000,00 kuna. 

 Izvor financiranja je prihod od komunalne naknade u cijelosti." 

  

 U istoj točki, točki 2., podtočka 2.1. mijenja se i glasi: 

 "Održavanje javnih zelenih površina            504.500,00 kuna. 

 Poslove će uglavnom obavljati Selsko komunalno društvo Molve d.o.o. na temelju sklopljenog 

ugovora o održavanju čistoće i uređenju prometnih i zelenih površina na području Općine Molve. 

 Izvor financiranja je prihod od nefinancijske imovine u iznosu od 345.200,00 kuna, prihod od 

pruženih usluga u iznosu 20.000,00 kuna, prihod od komunalne naknade u iznosu od 39.300,00 kuna i 

pomoć iz državnog proračuna 100.000,00 kuna." 

 

 U istoj točki, točki 3., dodaje se podtočka 3.9. koja glasi: 

 "Uređenje trga ispred stare zgrade Općine    30.000,00 kuna 

 Izvor financiranja je pomoć iz državnog proračuna u cijelosti." 

 

 U istoj točki, točki 4., podtočka 4.1. mijenja se i glasi: 

 "Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva    305.000,00 kuna. 

 Izvor financiranja je prihod od komunalne naknade u iznosu od 235.000,00 kuna, prihod od 

nefinancijske imovine u iznosu 20.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 50.000,00 

kuna." 

 U istoj točki, točki 6., podtočka 6.1. mijenja se i glasi: 

 "Popravak i zamjena rasvjetnih tijela     50.000,00 kuna. 

 Izvor financiranja je prihod od komunalne naknade u iznosu od 30.000,00 kuna i pomoći iz 

državnog proračuna u iznosu od 20.000,00 kuna." 

  

II. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Molve“. 
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