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Na	 temelju	 članka	 7.	 stavka	 2.	 Zakona	 o	
financiranju	 političkih	 aktivnosti	 i	 izborne	
promidžbe	 („Narodne	 novine“	 broj	 24/11,	 61/11,	
27/13,	 48/13	 –	 pročišćeni	 tekst,	 2/14.	 i	 96/16),	
članka	29.	Statuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	
Koprivničko-križevačke	 županije“	 broj	 5/13)	 i	
članka	2.	stavka	2.	Odluke	o	financiranju	političkih	
stranaka	 i	 nezavisnih	 članova	 Općinskog	 vijeća	
Općine	 Molve	 („Službeni	 glasnik	 Koprivničko-
križevačke	 županije“	 broj	 15/12),	Općinsko	 vijeće	
Općine	Molve	na	49.	sjednici	održanoj	10.	veljače	
2017.	godine	donijelo	je

O D L U K U
o raspoređivanju redovitih sredstava 

za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Molve 

za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 
stupanja na snagu Odluke 

Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju 
redovitih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave

Članak 1.
Ovom	Odlukom	raspoređuju	se	redovita	sredstva	

za	rad	političkih	stranaka	zastupljenih	u	Općinskom	
vijeću	Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	Općinsko	
vijeće)	 koja	 se	 osiguravaju	 u	 Proračunu	 Općine	
Molve	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Proračun)	 za	 2017.	
godinu	 za	 razdoblje	 od	 1.	 siječnja	 2017.	 godine	
do	 stupanja	 na	 snagu	 Odluke	 Vlade	 Republike	
Hrvatske	o	raspisivanju	redovitih	izbora	za	članove	
predstavničkih	 tijela	 jedinica	 lokalne	 i	 područne	
(regionalne)	samouprave.

Članak 2.
Sredstva	za	 rad	političkih	 stranaka	za	 razdoblje	

iz	članka	1.	ove	Odluke	osiguravaju	se	u	proračunu	
Općine	Molve	u	iznosu	od	16.800,00	kuna.	

Iznos	 sredstava	 za	 svakog	 člana	 u	 Općinskom	
vijeću	za	razdoblje	iz	članka	1.	ove	Odluke	utvrđuje	
se	u	visini	od	1.500,00	kuna,	 tako	da	se	pojedinoj	
političkoj	 stranci	 raspoređuju	 sredstva	 razmjerno	
broju	 njihovih	 članova	 u	 Općinskom	 vijeću	 na	
sljedeći	način:

1.	 Hrvatskoj	seljačkoj	stranci	(HSS)	za	6	mjesta	

–	9.000,00	kuna,
2.	 Hrvatskoj	demokratskoj	zajednici	(HDZ)	za	

5	mjesta	–	7.500,00	kuna.

Za	 svakog	 izabranog	 člana	 Općinskog	 vijeća	
podzastupljenog	 spola,	 političkim	 strankama	
pripada	i	pravo	na	naknadu	u	visini	od	10%	iznosa	
predviđenog	 po	 svakom	 članu	 Općinskog	 vijeća,	
odnosno	 u	 visini	 od	 150,00	 kn	 te	 se	 političkim	
strankama	naknada	raspoređuje	na	sljedeći	način:

Hrvatskoj	seljačkoj	stranci	(HSS)	za	2	članice	–	
300,00	kuna.

Članak 3.
Sredstva	 utvrđena	 u	 članku	 2.	 ove	 Odluke	

doznačuju	 se	 na	 žiro-račun	 političke	 stranke	
tromjesečno,	 u	 jednakim	 obrocima,	 s	 time	 da	 se	
isplata	posljednjeg	obroka	treba	isplatiti	najkasnije	
do	30.	lipnja	2017.	godine.

Članak 4.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	MOLVE

KLASA:	402-01/17-01/1
URBROJ:	2137/17-17-1	
Molve,	10.	veljače	2017.

PREDSJEDNIK
Mijo	Kovaček
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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	 49.	 sjednici	 održanoj	 10.	 veljače	 2017.	
godine	donijelo	je	

O D L U K U
o izmjeni Odluke o subvencioniranju 

troškova ozakonjenja 
nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Molve

I.
U	Odluci	o	subvencioniranju	troškova	ozakonjenja	

nezakonito	 izgrađenih	 zgrada	 na	 području	 Općine	
Molve	 („Službeni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	
županije“	 broj	 15/13	 i	 „Službeni	 glasnik	 Općine	
Molve“	 broj	 8/15)	 u	 točki	 IV.	 stavku	 2.	 brojka	
„2016.“	zamjenjuje	se	brojkom	„2017.“.

II.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE		MOLVE

KLASA:	363-03/13-02/2
URBROJ:	2137/17-17-3
Molve,	10.	veljače	2017.
 

	PREDSJEDNIK
		Mijo	Kovaček

 

Na	 temelju	 članka	 29.	 Statuta	 Općine	 Molve	
(„Službeni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	
županije“	broj	5/13.	i	3/15),	Općinsko	vijeće	Općine	
Molve	 na	 35.	 sjednici	 održanoj	 2.	 prosinca	 2015.	
godine	donijelo	je	

O D L U K U
o izmjeni Odluke o subvencioniranju 

troškova ozakonjenja 
nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Molve
I.

U	Odluci	o	subvencioniranju	troškova	ozakonjenja	
nezakonito	 izgrađenih	 zgrada	 na	 području	 Općine	
Molve	 („Službeni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	
županije“	 broj	 15/13)	 u	 točki	 IV.	 stavku	 2.	 brojka	
„2015.“	zamjenjuje	se	brojkom	„2016.“.

II.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE		MOLVE

KLASA:	363-03/13-02/2
URBROJ:	2137/17-15-2
Molve,	2.	prosinca	2015.

		PREDSJEDNIK
		Mijo	Kovaček
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Na	 temelju	 članka	 29.	 Statuta	 Općine	 Molve	
(„Službeni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	
županije“	broj	5/13),	Općinsko	vijeće	Općine	Molve	
na	7.	 sjednici	 održanoj	 28.	 listopada	2013.	 godine	
donijelo	je	

O D L U K U
o subvencioniranju troškova ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada
na području Općine Molve

I.
Ovom	 Odlukom	 utvrđuju	 se	 opći	 uvjeti,	

mjerila	 i	 kriteriji	 te	 postupak	dodjele	 subvencije	–	
bespovratnih	 novčanih	 sredstava	 za	 ozakonjenje	
nezakonito	 izgrađenih	 zgrada	 (u	 daljnjem	 tekstu:	
ozakonjenje)	na	području	Općine	Molve,	te	prava	i	
obveze	korisnika	subvencije.	

II.
Korisnici	subvencije	iz	članka	2.	ove	Odluke	jesu	

fizičke	i	pravne	osobe	koje	su	u	vrijeme	podnošenja	
zahtjeva	za	ozakonjenje	nezakonito	izgrađene	zgrade	
koja	se	nalazi	na	području	katastarske	općine	Molve	
imale	 prebivalište,	 odnosno	 sjedište	 na	 području	
Općine	Molve	te	ga	imaju	i	u	trenutku	rješavanja	o	
subvenciji	u	skladu	s	ovom	odlukom.

III.
Općina	 Molve	 će	 po	 korisniku	 subvencionirati	

50%	troškova	(umanjenih	za	iznos	PDV-a)	nastalih	
u	 postupku	 ozakonjenja	 stambenih,	 gospodarsko-
proizvodnih	 i	 poljoprivrednih	 objekata	 (uključivo	
i	 pomoćnih	 zgrada	 u	 funkciji	 osnovne	 zgrade),	 a	
najviše	do	20.000,00	kuna.	Troškovi	koji	se	priznaju	
predstavljaju	troškove:

-	 (arhitektonske)	snimke	izvedenog	stanja,
-	 geodetskog	snimka,
-	 izjavu	 ovlaštenog	 inženjera	 o	 ispunjavanju	

bitnih	zahtjeva,
-	 upravne	pristojbe	i	takse	(biljezi),
-	 naknade	 za	 zadržavanje	 nezakonito	

izgrađene	zgrade	u	prostoru,
-	 komunalni	i	vodni	doprinos.

IV.
Općinski	 načelnik	 raspisat	 će	 javni	 poziv	 za	

podnošenje	 zahtjeva	 za	 subvencioniranje	 troškova	
ozakonjenja.	

Zahtjevi	 za	 subvencioniranje	 zaprimat	 će	
se	 najkasnije	 do	 1.	 prosinca	 2015.	 godine	 u	

Jedinstvenom	 upravnom	 odjelu	 Općine	 Molve,	 a	
rješavaju	se	prema	redoslijedu	prispijeća	i	do	utroška	
planiranih	sredstava	u	proračunu.	

Pravo	 na	 subvenciju	 ostvaruje	 se	 po	 izvršenom	
ozakonjenju,	temeljem	izdanog	rješenja	o	izvedenom	
stanju.

V.
Jedinstveni	 upravni	 odjel	 provodi	 Javni	 poziv	

i	 zaprima	 zahtjeve	 za	 dodjelu	 subvencije	 koji	 se	
rješavaju	prema	redoslijedu	prispijeća	 i	do	utroška	
sredstava.	

Općinski	 načelnik	 će	 donijeti	 zaključak	 o	
subvencioniranju	 po	 zahtjevima	 koji	 udovoljavaju	
uvjetima	 iz	 ove	 Odluke,	 temeljem	 kojeg	 će	
Jedinstveni	upravni	odjel	izvršiti	isplatu	subvencije.

VI.
Ova	 Odluka	 stupa	 na	 snagu	 osmog	 dana	 od	

dana	 objave	 u	 „Službenom	 glasniku	Koprivničko-
križevačke	županije“.

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE		MOLVE

KLASA:	363-03/13-02/2
URBROJ:	2137/17-13-1
Molve,	28.	listopad	2013.

		PREDSJEDNIK
		Mijo	Kovaček
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Na	 temelju	 članka	 93.	 stavka	 1.	 Zakona	 o	 službenicima	 i	 namještenicima	 u	 lokalnoj	 i	 područnoj	
(regionalnoj)	 samoupravi	 („Narodne	 novine“	 broj	 86/08.	 i	 6/11.)	 i	 članka	 52.	 Statuta	 Općine	 Molve	
(„Službeni	glasnik	Koprivničko-križevačke	županije“	broj	5/13.),	općinski	načelnik	Općine	Molve	donosi

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG 
ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU

I.
Ovim	Planom	prijma	na	stručno	osposobljavanje	za	rad	bez	zasnivanja	radnog	odnosa	(u	daljnjem	tekstu:	

Plan)	utvrđuje	se	broj	polaznika	stručnog	osposobljavanja	koje	se	planira	primiti	na	stručno	osposobljavanje,	
njihov	 stupanj	 obrazovanja	 i	 struka	 te	 radna	mjesta	mentora	 koji	 će	 osposobljavati	 polaznike	 stručnog	
osposobljavanja	obzirom	na	stupanj	obrazovanja	i	struku	u	Jedinstvenom	upravnom	odjelu	Općine	Molve.

II.
Na	stručno	osposobljavanje	za	rad	bez	zasnivanja	radnog	odnosa	u	Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	

Molve	u	2017.	godini	planira	se	primiti	sljedeći	broj	polaznika	po	strukama	i	vrsti	obrazovanja	kako	slijedi:	

II.
Prijam	 osoba	 na	 stručno	 osposobljavanje	 bez	 zasnivanja	 radnog	 odnosa	 provodit	 će	 se	 u	 suradnji	 s	

Hrvatskim	zavodom	za	zapošljavanje.
Ovaj	Plan	će	se	provoditi,	ako	Hrvatski	zavod	za	zapošljavanje	u	cijelosti	osigura	sredstva	za	pokriće	

troškova	stručnog	osposobljavanja.

IV.
	 Ovaj	Plan	stupa	na	snagu	danom	donošenja	i	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

KLASA:	023-05/17-01/2
URBROJ:2137/17-17-2
Molve,	10.	siječnja	2017.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Općinski	načelnik
	 	 	 	 	 	 																						 		 Zdravko	Ivančan

Red. 
broj

Naziv radnog mjesta Stupanj obrazovanja i 
struka

Broj 
izvršitelja

Radno mjesto 
mentora

1. viši	savjetnik	za	financije	i	
računovodstvo

magistar	ekonomije,	
smjer:	financijski	manage-
ment	ili	stručni	specijalist	
računovodstva	i	financija

1 viši	savjetnik	
za	financije	i	
računovodstvo

2. viši	stručni	suradnik	za	imovin-
ske	i	pravne	poslove

magistar	prava 1 pročelnik

3. viši	referent	za	financije	i	
računovodstvo

sveučilišni	prvostupnik	
struke	ili	stručni	prvos-
tupnik	upravne	ili	druge	
odgovarajuće	struke

2 Viši	referent	
za	financije	i	
računovodstvo

4. administrativni	referent SSS	upravnog,	ekonomskog	
usmjerenja	ili	gimnazija

3 Administrativni	
referent

TABLICA – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JEDINSTVENI UPRAVNI 
ODJEL OPĆINE MOLVE
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Na	 temelju	članka	10.	Zakona	o	službenicima	 i	
namještenicima	u	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	
samoupravi	(„Narodne	novine“	broj	86/08.	i	61/11)	i	
članka	52.	Statuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	
Koprivničko-križevačke	županije“	broj	5/13.	i	3/15),	
a	 na	 prijedlog	 pročelnice	 Jedinstvenog	 upravnog	
odjela	 Općine	 Molve,	 općinski	 načelnik	 Općine	
Molve	utvrđuje

P L A N
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Molve u 2017. godini

I.
Ovim	 Planom	 prijma	 u	 službu	 u	 Jedinstveni	

upravni	 odjel	 Općine	 Molve	 za	 2017.	 godinu	 (u	
daljnjem	tekstu:	Plan)	utvrđuje	se:	

stvarno	 stanje	 popunjenosti	 radnih	 mjesta	 u	
Jedinstvenom	upravnom	odjelu,	

potreban	 broj	 službenika	 i	 namještenika	 na	
neodređeno	vrijeme,

potreban	 broj	 službenika	 i	 namještenika	 na	
određeno	vrijeme	zbog	povećanog	opsega	posla,

popunjenost	 radnih	 mjesta	 pripadnicima	
nacionalnih	manjina,

planirano	zapošljavanje	službenika	i	namještenika	
iz	reda	nacionalnih	manjina.

II.
Na	 temelju	 ovog	 Plana	 slobodna	 radna	 mjesta	

popunjavat	će	se	putem	javnog	natječaja.	
Radna	mjesta	 koja	 se	 popunjavaju	na	određeno	

vrijeme	 popunjavat	 će	 se	 putem	 oglasa	 koji	 se	
objavljuje	u	Hrvatskom	zavodu	za	zapošljavanje.

Jedinstveni	 upravni	 odjel	 popunjavat	 će	 radna	
mjesta	prema	ovom	Planu,	u	skladu	s	Pravilnikom	
o	 unutarnjem	 redu	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela	
Općine	Molve	i	osiguranim	financijskim	sredstvima	
u	Proračunu	Općine	Molve	za	2017.	godinu.

III.
U	 Jedinstvenom	 upravnom	 odjelu	 na	 dan	 1.	

siječnja	 2017.	 godine	 zaposleno	 je	 na	 neodređeno	
vrijeme	 5	 službenika	 i	 2	 namještenika,	 dok	 je	 na	
određeno	vrijeme	zaposlen	1	službenik.

U	 Jedinstvenom	 upravnom	 odjelu	 na	 dan	 1.	
siječnja	 2017.	 godine	 nema	 zaposlenih	 pripadnika	
nacionalnih	 manjina	 i	 ne	 planira	 se	 njihovo	
zapošljavanje	u	2017.	godini	prema	propisima	koji	
uređuju	 pravo	 pripadnika	 nacionalnih	 manjina	 na	
zastupljenost	u	upravnim	tijelima	jedinica	lokalne	i	
područne	(regionalne)	samouprave.

U	 Jedinstvenom	 upravnom	 odjelu	 	 za	 2017.	
godinu	utvrđuje	se	potreban	broj:

−	 	 službenika	 na	 neodređeno	 vrijeme	 za	 2017.	
godinu	–	0
−		namještenika	na	neodređeno	vrijeme	za	2017.	
godinu	–	0
−	 	 službenika	 na	 određeno	 vrijeme	 za	 2017.	
godinu	–	0
−		namještenika	na	neodređeno	vrijeme	za	2017.	
godinu	–	0
−		vježbenici	–	0.

IV.
Ovaj	 Plan	 prijma	 objavit	 će	 se	 u	 „Službenom	

glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKI	NAČELNIK	OPĆINE	MOLVE

KLASA:	023-05/17-01/2
URBROJ:2137/17-17-1
Molve,	10.	siječnja	2017.	
       

	 	 	 Općinski	načelnik
Zdravko	Ivančan
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