
  

 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/7 

URBROJ: 2137/17-01-22-1 

Molve, 18. srpnja 2022. 

 

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/15. i „Službeni glasnik Općine Molve" broj 3/18. i 

8/20.) 

 

S A Z I V A M  

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Molve  

za dan 22. srpnja (petak) 2022. godine u 10,00 sati 

 

Sjednica će se održati u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 11, u sali za 

sastanke. Za sjednicu predlažem  

 

D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2022. 

godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2022. godini, 

2.2. Plana o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.3. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

i obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini, 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih 

sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2022. 

godinu, 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području 

Općine Molve, 
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6. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za 

učenike Osnovne škole Molve u šk. god. 2022./2023., 

 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i 

studentima s područja Općine Molve za školsku/akademsku 2021./2022.  godinu, 

 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju terenske nastave i ekskurzija 

učenicima Osnovne škole Molve u šk. god. 2021./2022.,  

 

9. Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 2022. 

godini, 

 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih 

objekata na području Općine Molve u 2022. godini, 

 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencija za fasade, termo-fasade i pročelja 

na području Općine Molve u 2022. godini, 

 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 

2022., 

 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i 

stoke u 2022. godini, 

 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje kamate i 

troškova obrade kredita poduzetnicima s područja Općine Molve u 2022. godini, 

 

15. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli subvencije za osnivanje gospodarskih 

subjekata na području Općine Molve,  

 

16. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2022. godini, 

 

17. Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

 

18. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za lipanj 2022. godine, 

 

19. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći: 

- Elektrokanal d.o.o. 

- Molnar Davor 

 

20. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta javnog 

reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 

vremenski period od 1. svibnja do 30. lipnja 2022. godine, 



 

21. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje 

postupka javne nabave energetske usluge obnove javne rasvjete putem ESCO modela, 

 

22. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u 

Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za  pedagošku godinu 2022./2023., 

 

23. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                                                         Zdravko Tuba, v.r. 

 


