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Na	temelju	članka	34.	Zakona	o	sustavu	civilne	zašti-
te	(Narodne	novine	broj	82/15.,	i	118/18.	)	i	članka	52.	
Statuta	Općine	Molve	 („Službeni	glasnik	Koprivničko-
križevačke	županije“	broj	5/13.	i	3/15.	i		„Službeni	gla-
snik	Općine	Molve“	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.	)	Općinski	
načelnik	Općine	molve	18.	ožujka	2020.	donio		je	

ODLUKU 
o imenovanju povjerenika civilne zaštite 

Općine Molve i njihovih zamjenika 
 

I. 
Povjerenicima	civilne	zaštite	Općine	Molve	i	zamje-

nicima	povjerenika	civilne	zaštite	Općine	Molve	imenu-
ju	se:	

Područje 
nadležnosti 

Povjerenik 
civilne zaštite 

Zamjenik 
povjerenika 
civilne zaštite 

Molve	 Valentina	Kopričanec	 Zdravko	Popec	

Gornja	Šuma	 Vlado	Popec	 Željko	Kokša	

Repaš	 Mihajlo	Hontić	 Damir	Salaj

II. 
Povjerenik	civilne	zaštite	i	njegov	zamjenik	sudjeluju	

u	pripremanju	građana	za	osobnu	 i	uzajamnu	zaštitu	 te	
usklađuju	provođenje	mjera	osobne	 i	 uzajamne	zaštite,		
daju	obavijesti	građanima	o	pravodobnom	poduzimanju	
mjera	civilne	zaštite	 te	 javne	mobilizacije	 radi	 sudjelo-
vanja	u	sustavu	civilne	zaštite,	sudjeluju	u	organiziranju	
i	provođenju	evakuacije,	sklanjanja,		zbrinjavanja	i	dru-
gih	mjera	civilne	zaštite,	organiziraju	zaštitu	i	spašavanje	
pripadnika	 ranjivih	 skupina,	 provjeravaju	 postavljanje	
obavijesti	o	znakovima	za	uzbunjivanje	u	zgradama	na	
području	 svoje	 nadležnosti	 i	 o	 propustima	 obavješću-
ju	 inspekciju	civilne	zaštite,	obavljaju	poslove	i	zadaće	
utvrđene	 Planom	 zaštite	 i	 spašavanja	 i	 Planom	 civilne	
zaštite 

III. 
Povjerenici	 civilne	 zaštite	 i	 njihovi	 zamjenici,	 kao	

segment	operativnih	snaga	sustava	civilne	zaštite,	mogu	
zbog	njihovog	osposobljavanja	biti	pozvani	na	različite	
oblike	planske	edukacije	te	na	vježbu	civilne	zaštite.	

IV. 
Danom	stupanja	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	

Odluka  o imenovanju povjerenika i zamjenika povjere-
nika		civilne	zaštite	Općine	Molve	KLASA:	:	810-01/18-
01/14,	 URBROJ:	 2137/17-03-18-1	 od	 19.	 studenoga	
2018.		

V. 
Ova	Odluka	stupa	na	danom	donošenja,	a	objavit	će	

se	u	Službenom	glasniku	Općine	Molve.	
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE 
 

KLASA:	810-01/20-01/6	
URBROJ:	2137/17-03-20-1	
Molve,	18.	ožujka	2020.	

		OPĆINSKI	NAČELNIK	
	Zdravko	Ivančan,	mag.ing.agr.,	v.r.	

Na	temelju	članka	52.	Statuta	Općine	Molve	(„Službe-
ni	glasnik	Koprivničko-križevačke	županije“	broj	5/13.	i	
3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	Molve“	broj	1/18.,	2/19.	
i	4/19.),	Općinski	načelnik	Općine	Molve	podnosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. 
na području Općine Molve u 2019. godini

I.
Općinskom	 vijeću	 Općine	Molve	 podnosi	 se	 Izvje-

šće	o	provedbi	Plana	gospodarenja	otpadom	Republike	
Hrvatske	za	 razdoblje	2017.-2022.	na	području	Općine	
Molve	u	2019.	godini	na	razmatranje	i	prihvaćanje.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOLVE

KLASA:	351-01/20-01/6
URBROJ:	2137/17-03-20-2
Molve,	13.	ožujka	2020.

OPĆINSKI	NAČELNIK:
Zdravko	Ivančan,	mag.ing.agr.
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. DO 2022. 
GODINE NA PODRUČJU OPĆINE MOLVE U 

2019. GODINI

UVOD

Vlada	Republike	Hrvatske	donijela	je	Plan	gospoda-
renja	otpadom	Republike	Hrvatske	 za	 razdoblje	2017.-
2022.	u	siječnju	2017.	(„Narodne	novine“	broj	3/17.	(	u	
daljnjem	tekstu:	Plan).	Plan	gospodarenja	otpadom	Op-
ćine	Molve	za	razdoblje	2017.-2022.	(„Službeni	glasnik	
Općine	Molve“	broj	 10/17.)	 (	 u	 daljnjem	 tekstu:	Plana	
gospodarenja	 otpadom	 Općine	 Molve)	 donesen	 je	 su-
kladno	Zakonu	o	održivom	gospodarenju	otpadom	(„Na-
rodne	novine	94/13.,	73/17.,	14/19.	 i	98/19.),	Strategiji	
gospodarenja	 otpadom	 Republike	 Hrvatske	 („Narodne	
novine	130/05.)	i	Planu.

Zakon	 o	 održivom	 gospodarenju	 otpadom	 utvrđuje	
mjere	 za	 sprječavanje	 ili	 smanjenje	 štetnog	 djelovanja	
otpada	na	 ljudsko	 zdravlje	 i	 okoliš	 na	način	 smanjenja	
količina	otpada	u	nastanku	i/ili	proizvodnji	te	se	uređuje	
gospodarenje	otpadom	bez	uporabe	rizičnih	postupaka	za	
ljudsko	zdravlje	i	okoliš,	uz	korištenje	vrijednih	svojsta-
va otpada.

U	 svrhu	 sprječavanja	 nastanka	 otpada	 te	 primjene	
propisa	 i	politike	gospodarenja	otpadom	primjenjuje	se	
slijedeći	red	gospodarenja	otpadom:

1.	sprječavanje	nastanka	otpada,
2.	priprema	za	ponovnu	uporabu,
3.	recikliranje,
4.	drugi	postupci	uporabe,	npr.	energetska	uporaba,
5.	zbrinjavanje	otpada.
Strategija gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske određuje:
•	 Načela,	ciljeve	i	mjere	za	gospodarenje	otpadom,
•	 Mjere	gospodarenja	opasnim	otpadom,
•	 Smjernice	za	uporabu	i	zbrinjavanje	otpad.

Prioriteti određeni Strategijom:
•	 Usklađivanje	 zakonske	 regulative	 s	 regulativom	
EU-a	i	osiguravanje	njene	provedbe,

•	 Odgoj	i	obrazovanje	za	okoliš	i	gospodarenje	otpa-
dom,

•	 Izbjegavanje	nastajanja	otpada	–	smanjivanje	količi-
na	i	opasnih	svojstava	otpada,

•	 Povećanje	naplativosti	naknada	za	opterećenje	oko-
liša	otpadom,

•	 Povećanje	 financijskih	 sredstava	 za	 gospodarenje	
otpadom,

•	 Povećanje	odvojenog	skupljanja	otpada,
•	 Sanacija	postojećih	odlagališta,
•	 Povećanje	kvalitete	i	opsega	podataka	o	količinama	
i	tokovima	otpada,

•	 Izgradnja	građevina	i	uređaja	za	obradu	otpada,
•	 Povećanje	udjela	kontroliranog	skupljanja	i	zbrinja-

vanja otpada.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje 2017. – 2022.
Plan	je	ključni	državni	planski	dokument	koji	određu-

je	 i	usmjerava	gospodarenje	otpadom	u	šestogodišnjem	
razdoblju.	Njegov	sastavni	dio	 je	Plan	sprječavanja	na-
stanka	otpada.	 Između	ostalog	Plan	 je	odredio	 i	ciljeve	
gospodarenja	otpadom	koje	je	potrebno	postići	do	2022.	
u	odnosu	na	2015.	kako	slijedi:

• Cilj 1 –	unaprijediti	sustav	gospodarenja	otpadom,
• Cilj 2 –	unaprijediti	sustav	gospodarenja	posebnim	
kategorijama	otpada,

• Cilj 3	–	unaprijediti	sustav	opasnim	otpadom,
• Cilj 4	–	sanirati	lokacije	onečišćene	otpadom,
• Cilj 5	–	kontinuirano	provoditi	izobrazno	–	informa-
tivne	aktivnosti

• Cilj 6	–	unaprijediti	 informacijski	sustav	gospoda-
renja otpadom

• Cilj 7 –	unaprijediti	nadzor	nad	gospodarenjem	ot-
padom

• Cilj 8	–unaprijediti	upravne	postupke	u	gospodare-
nju otpadom.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 
OPĆINE MOLVE ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.

Općinsko	 vijeće	 Općine	 Molve	 donijelo	 je	 na	 8.	
sjednici	 28.	 studenog	 2017.	 godine.	 („Službeni	 glasnik	
Općine	Molve“	broj	10/17)	Plan	gospodarenja	otpadom	
Općine	Molve	za	razdoblje	2017.	–	2022.	godine.	Plan	
gospodarenja	otpadom	Općine	Molve	daje	mjere	gospo-
darenja	 otpadom	koje	 su	 u	 nadležnosti	 jedinca	 lokalne	
samouprave	 te	 predstavlja	 temeljni	 dokument	 održivog	
gospodarenja	otpadom	za	područje	Općine	Molve.

Člankom	20.	stavak	1.	Zakona	propisano	je	da	jedini-
ca	lokalne	samouprave	dostavlja	godišnje	izvješće	o	pro-
vedbi	Plana	 jedinici	područne	(regionalne)	samouprave	
do	 31.ožujka	 tekuće	 godine	 za	 prethodnu	 kalendarsku	
godinu	i	objavljuje	ga	u	svom	službenom	glasniku.

Općina	Molve	 je	 jedinica	 lokalne	 samouprave	u	 sa-
stavu	Koprivničko-križevačke	županije	i	nalazi	se	na	po-
dručju	sjeverne	Hrvatske,	u	 istočnom	dijelu	Koprivnič-
ko-križevačke	 županije	 i	 graniči	 sa	 općinama	Hlebine,	
Gola,	Novigrad	Podravski,	Virje,	Novo	Virje	 i	 gradom	
Đurđevac.

Područje	Općine	prostire	 se	na	površini	46,53	km2,	
odnosno	na	2,6%	ukupne	površine	županije.

U	sastavu	Općine	Molve	nalaze	četiri	naselja:	Čingi	
Lingi,	Molve,	Molve	Grede	i	Repaš,	od	kojih	je	najveće	
Molve	 u	 kojem	 se	 nalaze	 i	 općinske	 institucije.	 Prema	
posljednjem	popisu	stanovništva	iz	2011.	godine,	na	po-
dručju	Općine	Molve	živjelo	je	2189	stanovnika,	dok	je	
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20011.	taj	broj	iznosio	2379.

Prikaz	broja	stanovnika	po	naseljima:

Redni	broj	 Naselje	 Broj	stanovnika
1. Čingi	Lingi	 9
2.	 Molve	 1432
3. Molve	Grede	 280
4. Repaš	 468

UKUPNO 2189

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Na	području	Općine	Molve	prikupljanje,	odvoz	i	zbri-
njavanje	komunalnog	otpada	obavlja	trgovačko	društvo	
GPK	Komunalac	d.o.o.	,	Koprivnica.

Otpad	s	područja	Općine	do	2010.	godine	odlagao	se	
na	odlagalištu	„Gaić“	koje	se	nalazilo	na	području	Opći-
ne	Molve,	te	je	iste	godine	sanirano	i	zatvoreno.

Miješani	komunalni	otpad	organizirano	se	skuplja	pu-
tem	plastičnih	spremnika	zapremnine	120	litara,	koje	je	
nabavila	Općina	Molve	i	dva	metalna	koji	se	nalaze	na	
lokaciji	groblje	Molve	i	groblje	Repaš,	plastični	otpad	se	
skuplja	u	žute,	papirni	otpad	u	plave	i	bio	otpad	u	zelene	
vreće,	koje	nabavlja	GPK	Komunalac	d.o.o.	,	Koprivnica	
.	Sva	su	naselja	na	području	Općine	Molve	obuhvaćena	
organiziranim	odvozom	miješanog	komunalnog	otpada.

GPK	Komunalac	d.o.o.	 ,	Koprivnica	 raspolaže	 ade-
kvatnim	 sustavom	 transportnih	 jedinica	 za	 skupljanje	 i	
prijevoz	 miješanog	 komunalnog	 otpada	 do	 odlagališta	
komunalnog	otpada	“Piškornica“	Koprivnički	Ivanec.

Vozni	park	GPK	Komunalac	d.o.o.	,	Koprivnica:

Redni	
broj	

Naziv	stroja	ili	opreme	 Koma-
da

1. Specijalno	 vozilo	 za	 odvoz	 otpada	 MAN	
18.232

 1

2.	 Specijalno	 vozilo	 za	 odvoz	 otpada	 MAN	
18.224

 1

3. Specijalno	vozilo	za	odvoz	otpada	18.280	 1
4. 	 Specijalno	 vozilo	 za	 odvoz	 otpada	MAN	

26.350
 1

5. Specijalno	 vozilo	 za	 odvoz	 otpada	 MAN	
26.360

 1

6. Specijalno vozilo za prijevoz kontejnera 
MAN	18.192

 1

7.	 Specijalno vozilo za prijevoz kontejnera 
MAN	18.224	

1

8.	 Specijalno vozilo za prijevoz kontejnera 
MAN	18.290	

1

9.	 Specijalno vozilo za prijevoz kontejnera 
VOLVO	FL	614/230	

1

10.	 Specijalno	 vozilo	 za	 odvoz	 otpada	 MAN	
28440

 1

11. Električno	 vozilo	 za	 prikupljanje	 otpada	
MEGA	RM	

1

12.	 Utovarivač	JCB	541-70AGRI  1
13. Mobilno	roto	sito	za	prosijavanje	komposta	

KOMPTECH	JOKER	
1

14. Mješač	komposta	YANMAR	BACKHUS	 1
15. Vertikalna	preša	(	15	t	)	 1
16. Horizontalna	preša	(	25	t	)	 1
17.	 Vaga	(	3	t	)	 1
18. 	Mobilno	reciklažno	dvorište  1

Neopasni	otpad	s	groblja	i	zelenih	otoka	vrši,	prema	
Ugovoru	 o	 pružanju	 usluga	 čišćenja,	 odvoza	 i	 zbrinja-
vanja	neopasnog	otpada	s	groblja	i	zelenih	otoka,	Drava	
Kom	d.o.o.	Koprivnica.

Prikupljanje otpada dijeli se na:
•	 prikupljanje	 miješanog	 komunalnog	 otpada	 iz	 ku-
ćanstva,

•	 sustav	prikupljanja	komunalnog	otpada	koji	je	po	sa-
stavu	i	prirodi	sličan	otpadu	iz	kućanstva,

•	 sustav	prikupljanja	krupnog	(	glomaznog	)	otpada,
•	 sustav	prikupljanja	papira,	plastike	i	stakla,
•	 sustav	odvojenog	otpada	prikupljanja	baterija	te	ot-
padnog	tekstila	i	obuće.

1. Sustav prikupljanja miješanog komunalnog ot-
pada iz kućanstva i otpada koji je po prirodi sli-
čan otpadu iz kućanstva
Sustav	prikupljanja	miješanog	komunalnog	otpada	iz	

kućanstva	zasnovan	je	na	prikupljanju	otpada	kojeg	sta-
novništvo	odlaže	u	posude	od	120	litara	i	odvojeno	pri-
kupljanje	otpada	u	plastične	vreće.	Odvoz	se	vrši	prema	
rasporedu	otpada	GKP	„Komunalac“	Koprivnica	kojeg	
dostavlja	 u	Općinu	 i	 svakom	kućanstvu	 svaka	 3	 (	 tri	 )	
mjeseca.	Obuhvaćenost	sakupljanja	i	odvoza	na	području	
Općine	Molve	je	100%.	Komunalni	otpad	koji	nastaje	u	
uslužnim	djelatnostima	i	institucijama	prikuplja	se	unu-
tar	sustava	prikupljanja	otpada	iz	kućanstva.

2. Sustav prikupljanja krupnog ( glomaznog ) ot-
pada
Krupni	(glomazni)	otpad	prikuplja	se	jednom	godiš-

nje	u	skladu	s	rasporedom	odvoza	krupnog	(	glomaznog	
)	otpada	u	dogovoru	s	koncesionarom.	Miješani	i	gloma-
zni	otpad	prikuplja	GPK	Komunalac	d.o.o.	,	Koprivnica.	
GPK	Komunalac	d.o.o.	,	Koprivnica	raspolaže	adekvat-
nim	sustavom	transportnih	jedinica	za	skupljanje	i	prije-
voz	miješanog	komunalnog	otpada	do	odlagališta	komu-
nalnog	otpada	“Piškornica“	Koprivnički	Ivanec.
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3. Sustav odvojenog prikupljanja plastike, papira, 
i stakla
Na	 području	Općine	Molve	 provodi	 se	 na	 zelenom	

otoku	postavljenom	u	centru	naselja	Molve,	te	se	planira	
pustiti	u	rad	novoizgrađeno	reciklažno	dvorište	na	kojem	
će	biti	omogućena	predaja	odvojeno	sakupljenog	otpada.	
Za	prikupljanje	je	postavljen	po	jedan	spremnik	za	svaku	
vrstu	otpada.	Spremnici	se	prazne	po	potrebi	i	po	pozivu	
iz	Općine	Molve	kada	se	napune.	Prikupljeni	otpad	od-
vozi	 se	na	odlagalište	 „Piškornica“	Koprivnički	 Ivanec	
na	dodatno	razvrstavanje.	Neopasni	otpad	s	groblja	i	ze-
lenih	otoka	vrši,	prema	Ugovoru	o	pružanju	usluga	čišće-
nja,	odvoza	i	zbrinjavanja	neopasnog	otpada	s	groblja	i	
zelenih	otoka,	Drava	Kom	d.o.o.	Koprivnica.

4. Sustav prikupljanja otpadnih baterija te otpad-
nog tekstila i obuće
Po	Zakonu	 to	 su	posebne	kategorije	otpada.	Na	po-

dručju	 Općine	Molve	 otpadne	 baterije	 se	 također	 sku-
pljaju	 odvojeno,	 postavljena	 su	 dva	 spremnika,	 od	 ko-
jih	 se	 jedna	 nalazi	 na	 ulazu	 u	 zgradu	Općine	Molve	 s	
unutrašnje	strane,	a	drugi	je	postavljen	na	vanjskoj	strani	
garaže	Općine	Molve	u	centru	naselja	Molve.	Za	tekstil	
i	obuću	postavljen	je	posebni	spremnik	u	sklopu	zelenog	
otoka	u	centru	naselja	Molve.	Spremnici	otpadnih	bate-
rija	postavljeni	su	2016.	godine,	a	prazni	ih	tvrtka	„Friš“	
d.o.o.	iz	Križevaca.

5. Sustav naplate
Troškovi	gospodarenja	otpadom	iz	kućanstava	i	gos-

podarstva	definirani	su	Ugovorom	o	koncesiji	za	obav-
ljanje	poslova	skupljanja	i	odvoza	komunalnog	otpada	s	
područja	Općine	Molve	koji	je	sklopljen	između	Općine	
Molve	i	koncesionara	GPK	Komunalac	d.o.o.	,	Kopriv-
nica.	Troškovi	gospodarenja	otpadom	iz	kućanstva	i	gos-
podarstva	 obračunavaju	 se	 prema	 volumenu	 posude	 za	
otpad,	ovisno	o	 intenzitetu	odvoza.	Cijenu	usluge	kori-
snik	plaća	izravno	koncesionaru,	a	plaća	se	mjesečno	za	
prethodni	mjesec.

6. Izobrazno-informativne aktivnosti
Provedba	programa	izobrazno-informativnih	aktivno-

sti	o	održivom	gospodarenju	otpadom

Projekt „Održive misli“
Općina	Molve,	Grad	Đurđevac	i	još	6	općina	–	Klo-

štar	 Podravski,	 Podravske	 Sesvete,	 Novo	 Virje,	 Virje,	
Kalinovac	i	Ferdinandovac	osigurali	su	projektom	„Odr-
žive	misli“,	 svojim	mještanima,	 upoznavanje	 sa	 njiho-
vom	ulogom	u	sustavu	gospodarenja	otpadom,	izgradnju	
svijesti	stanovnika	sa	navedenog	područja	o	važnosti	od-
govornog	postupanja	s	otpadom	s	posebnim	naglaskom	
na	sprečavanju	nastanka	otpada.

Općina	Molve	kao	 jedan	od	partnera	 na	projektu,	 a	
Grad	Đurđevac	 kao	 nositelj	 projekta,	 uspješno	 je	 apli-

cirao	 projekt	 -	 poziv	 na	 dostavu	 projektnih	 prijedloga:	
„Provedba	programa	izobrazno-informativnih	aktivnosti	
o	održivom	gospodarenju	otpadom“.

Projekt	se	provodi	u	razdoblju	od	17.	travnja	2018.	do	
17.	travnja	2020.	godine.

Cilj	projekta	je	izgradnja	svijesti	stanovništva	o	važ-
nosti	odgovornog	postupanja	s	komunalnim	otpadom,	s	
posebnim	 naglaskom	 na	 sprječavanje	 nastanka	 otpada,	
pravilno	odvajanje	otpada	u	kućanstvima,	kućno	kompo-
stiranje	i	ponovnu	uporabu	predmeta	s	ciljem	smanjenja	
količine	 otpada	 koji	 se	 odlaže	 na	 odlagališta	 što	 će	 se	
postići	izgradnjom	svijesti	od	najranije	dobi	s	naglaskom	
na	 sprečavanju	 nastanka	 otpada,	 pravilnim	 odvajanjem	
otpada	u	kućanstvima,	kućnim	kompostiranjem	i	ponov-
nom	uporabom.

Projekt	je	omogućio	da	se	do	ciljne	skupine	stigne	na	
brojne	načine	te	probudi	njihovu	svijest	o	gospodarenju	
otpadom	putem:

• Letaka	 –	 kojima	 se	 informiralo	građane	o	 spreča-
vanju	nastanka	otpada,	odgovornom	ponašanju	s	ot-
padom,	odvojenom	sakupljanju,	ponovnoj	upotrebi	
predmeta	te	kompostiranju.	Letci	su	tiskani	na	reci-
kliranom	papiru	te	su	rađeni	i	u	.pdf	formatu	kako	bi	
bili	pogodni	za	objavu	na	internetu.

• Reklama	-	radijske	reklame	na	temu	održivog	gos-
podarenju	otpadom.	Napravljeno	je	8	različitih	Re-
klama.

• Vodiča (brošura)	–	tiskani	su	vodiči	za	građane	koji	
su	jednostavni	za	čitanje	i	razumijevanje	te	prilago-
đeni	osobama	s	intelektualnim	poteškoćama.	Tiskani	
su	na	recikliranom	papiru	te	dostupni	u	.pdf	formatu	
na	 internetskim	 stranicama	 općine.	 Sadržaj	 vodiča	
obuhvatio	 je	4	 teme	o	gospodarenju	otpadom:	pre-
vencija	stvaranja	otpada,	ponovna	upotreba	otpada,	
odvajanje	i	recikliranje,	kompostiranje.

• Plakata	–	postavljeni	su	plakati	na	temu	sprečavanja	
nastanka	otpada,	odgovornog	ponašanje	s	otpadom,	
odvojenog	 sakupljanja	 otpada,	 ponovna	 upotreba	
predmeta	 te	 kompostiranja	 na	 području	 korisnika	
projekta	i	suradnika.	Plakati	su	tiskani	na	reciklira-
nom	papiru	te	objavljeni	u	.pdf	formatu	kako	bi	bili	
pogodni	za	objavu	na	internetskim	stranicama.

•	 Specijaliziranih	radijskih	emisija	na	temu	gospoda-
renja	 otpadom.	Za	 potrebe	 snimanja	 emisije	 anga-
žiran	 je	 voditelj	 s	 adekvatnim	 znanjem	 i	 stručnim	
sugovornikom	koji	razumije	tematiku	gospodarenja	
otpadom	 koji	 je	 predstavio	 problematiku	 otpada,	
štetnost	 legalnih	i	 ilegalnih	odlagališta,	problem	sa	
nekontroliranom	fermentacijom	otpada,	prijenos	ra-
znih	bolesti	putem	životinja,	putem	zraka	ili	vode,	i	
to	putem	prezentacija	i	razgovora.	Naveo	je	i	poja-
snio	teme	koje	se	obrađuju	kroz	projekt	te	pojasnio	
važnost	svake	od	njih	te	njihovu	međusobnu	pove-
zanost	 kroz	 cirkularni	 pristup	 gospodarenja	 resur-
sima	-	sprječavanje	nastanka	otpada,	odvojeno	pri-
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kupljanje,	 kućno	 kompostiranje,	 ponovna	 uporaba.	
Snimljene	i	emitirane	su	ukupno	2	emisije	na	temu	
gospodarenja	otpadom.

• Javnih i edukacijskih tribina na temu gospodare-
nja otpadom koje	su	uključivale	prezentacije,	ma-
terijale	i	stručnu	osoba	za	savjetovanje	na	području	
gospodarenja	otpadom.	Održane	su	tribine	u	prosto-
rijama	Općine	Molve,	u	domu	u	Repašu,	Molve	Gre-
dama	i	u	prostorijama	Osnovne	škole	pod	nazivom	
„Održivo	gospodarenje	otpadom	i	kakve	to	veze	ima	
s	nama“.

• Predstava	 –	 Obrt	 APEA	 pripremio	 je	 4	 različita	
scenarija	 prilagođenih	 djeci	 predškolskog	 uzrasta	
na	području	obuhvata	projekta	 te	 je	održana	kosti-
mirana	 predstava	 na	 temu	 održivog	 gospodarenja	
otpadom	u	Dječjem	vrtiću	„Pčelica“	u	Molvama	pod	
nazivom	„U	šumici	malenoj.	Tema	predstave	bila	je	
pravilno	 odvajanje	 otpada,	 recikliranje	 te	 posljedi-
ce	 zagađenja.	Kroz	 zanimljivu	 i	 dinamičnu	 radnju	
u	šumskom	svijetu	i	među	životinjama,	djeci	je	pri-
kazano	 pravilno	 odvajanje	 otpada,	 važnost	 svakog	
pojedinca	u	sustavu	održivog	gospodarenja	otpadom	
te	posljedice	zagađenja.	Cilj	je	da	djeca	usvoje	na-
vike	pravilnog	odvajanja	 i	nauče	važnost	reciklira-
nja	od	najranije	dobi	 što	 će	voditi	 smanjenju	koli-
čina	otpada	na	odlagalištu	 te	njegov	štetan	utjecaj.	
Druga	predstava	održana	je	u	Dječjem	vrtiću	Pčelica	
u	Molvama	pod	nazivom	„Kompot	 ili	kompost?“	 .	
Tema	predstave	je	bila	kako	stvarati	manje	otpada,	
kako	koristiti	platnene	vrećice,	staklenu	ambalažu	i	
da	se	baš	sve	stvari	ne	trebaju	kupovati	jer	su	nam	u	
suštini	nepotrebne,	predstava	„Put	oko	svijeta“	te	je	
koncipirana	prikladno	za	djecu	vrtićke	dobi	.	Treća	
predstava	 „U	 šumici	malenoj“.	Tema	ovog	 ciklusa	
predstava	je	bila	pravilno	odvajanje	otpada	i	recikli-
ranje	kroz	zabavan	i	avanturistički	scenarij	u	kojem	
životinjski	 svijet	 želi	 potaknuti	 svoje	okruženje	na	
pravilno	odvajanje	i	recikliranje	otpada	te	smanjenje	
količina	otpada	na	odlagalištu.

•	 Edukativnih	bojanki	i	slikovnica	prilagođenih	djeci	
na	temu	održivog	gospodarenja	otpadom.	

U	Dječjem	vrtiću	„Pčelica	podijeljene	su	bojanke	„Ze-
lenko	 i	 deko	 ekipa“.	 Bojanka	 „Zelenko	 i	 eko	 ekipa“	
namijenjena	 je	 djeci	 predškolskog	 uzrasta	 kako	 bi	 se	
upoznala	s	održivim	gospodarenjem	otpadom	i	njihovoj	
ulozi	u	njemu.	Koncept	i	dizajn	bojanki	prilagođeni	su	
ciljanoj	skupini,	djeci	predškolske	dobi,	a	sastoje	se	od	
glavnog	 lika	Zelenka	 i	 njegovih	prijatelja	Mime,	Kika	
Popi-a	 koji	 djecu	 vode	 kroz	 zadatke	 bojanja,	 ali	 i	 one	
koji	 zahtijevaju	 logičko	 razmišljanje	 te	 podučavaju	 o	
pravilnom odvajanju otpada i recikliranju.
Djeca	 imaju	 već	 određene	 spoznaje	 što	 je	 to	 otpad,	

gdje	odlažemo	otpad,	kako	se	razvrstava	i	što	se	dobiva	
recikliranjem.	Djeca	će	kod	kuće	zajedno	sa	svojim	rodi-
teljima	čitati	i	rješavati	zadatke	iz	bojanke	te	praktičnim	

primjerima	selektivno	odvajati	otpad	kako	bi	na	taj	način	
usvajali	 navike	 odgovornog	 ponašanja	 i	 tako	 dali	 svoj	
doprinos	u	očuvanju	okoliša.
•	 Natjecanja	 u	 osnovnim	 i	 srednjim	 školama	 na	 po-
dručju	obuhvata	projekta	kroz	kreativne	radionice	sa	
prikupljenim	otpadom	kojeg	će	ponovno	upotrijebi-
ti.

•	 Edukacija	 –	Održane	 su	 radionice	 sa	 ravnateljima,	
nastavnicima,	profesorima	u	 školama	 i	odgajatelji-
ma	u	vrtićima	kako	bi	ih	se	educiralo	i	informiralo	
o	sadržajnoj	i	metodološkoj	pripremi	radionica	koje	
će	se	održati	u	školama	te	aktivnostima	vezanima	uz	
vrtić.	Upoznati	su	sa	osnovnim	informacijama	veza-
no	uz	projekt,	područje	provedbe	projekta,	sudjelo-
vanjem	te	aktivnostima	koje	se	provode	u	projektu.

Edukacije u sklopu projekta Građenje reciklažnog 
dvorišta Molve KK.06.3.1.03.0070

U	sklopu	projekta	Građenje	 reciklažnog	dvorišta	na	
području	Općine	Molve	održane	su	u	prostorijama	Opći-
ne	dvije	edukativne	radionice	za	učenike	od	1.	do	4.	ra-
zreda	OŠ	Molve	i	učenike	od	5.	do	8.	razreda	OŠ	Molve.	
Učenici	su	upoznati	sa	pravilnim	razvrstavanjem	otpada	
te	važnosti	recikliranja	i	ponovne	oporabe	otpada.	Radi-
onici	su	prisustvovali	svi	učenici	 i	njihovi	razrednici	 te	
djelatnici	Jedinstvenog	upravnog	odjela.

Održana	 je	 i	 edukativna	 radionica	 u	Dječjem	vrtiću	
„Pčelica“	Molve	u	 sklopu	projekta	 „Građenje	 reciklaž-
nog	dvorišta“	o	zbrinjavanju	otpada	u	reciklažnom	dvo-
rištu	Molve..	Djeca	su	imala	priliku	nešto	novo	naučiti	o	
recikliranju	smeća	i	o	brizi	našeg	okoliša.	Djeci	su	podi-
jeljene	slikovnice	pod	nazivom	„Od	smrdljivka	Zemlju	
spasi“.Radionici	su	prisustvovala	vrtićka	djeca	svih	od-
gojnih	skupima,	osim	jaslica.

U	 sklopu	projekta	Građenje	 reciklažnog	dvorišta	na	
području	Općine	Molve	za	mještane	Općine	Molve	odr-
žane	su	izobrazno-informativne	radionice	na	temu	kori-
štenja	reciklažnog	dvorišta	i	pravilnog	odvajanja	otpada	
u	kućanstvima	s	naglaskom	na	novi	sustav	gospodarenja	
otpadom,	korištenja	reciklažnog	dvorišta	i	pravilnog	od-
vajanja	 otpada	 u	 kućanstvima.	Radionice	 su	 održane	 u	
Društvenom	domu	Molve,	u	Društvenom	domu	Repaš	i	u	
Društvenom	domu	Molve	Grede.	Na	radionicama	su	po-
dijeljeni	i	edukativni	materijali	koji	su	izrađeni	u	sklopu	
provedbe	projekta	Građenje	reciklažnog	dvorišta.

Održana	je	edukativna	radionica	za	učenike	od	5.	do	
8.	 razreda	OŠ	Molve	 na	 novoizgrađenom	 reciklažnom	
dvorištu	na	kojem	su	učenici,	osim	što	su	razgledali	reci-
klažno	dvorište	i	što	se	sve	u	njemu	nalazi,	saznali	što	se	
u	njemu	može	odlagati	te	ponovili	razliku	između	smeća	
i	otpada.	Također,	 saznali	 su	 i	ponovili	kako	prikuplja-
njem	otpada	isti	prerađujemo	i	ponovno	upotrebljavamo.	
Učenicima	su	podijeljeni	letci,	brošure	i	edukativne	rad-
ne	bilježnice	koje	će	im	pomoći	da	još	više	nauče	kako	
pravilno	predati	i	razvrstati	otpad	u	pojedine	spremnike	
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na	reciklažnom	dvorištu	te	da	takvim	ekološki	osviješte-
nim	ponašanjem	čuvamo	šume,	zrak	i	tlo	od	zagađivanja.

7. Količine prikupljenog otpada na području 
Općine Molve u u 2019. godini

Tablica	 1:	Količine	miješanog	 komunalnog,	 gloma-
znog	otpada	i	ostalog	otpada	koji	nije	biorazgradiv:

Vrsta otpada Količina/t
Miješani	komunalni	otpad	(	20	03	01	)	 178,33
Glomazni	otpad	(	20	03	07	)	 5,875
Ukupno/t 279,90

Tablica	2:	Količine	odvojeno	prikupljenog	otpada	pu-
tem	vreća

Vrsta otpada Količina / t
Ambalaža	od	plastike	(	20	01	39	)	 13,69
Papir	(	20	01	01)	 6,01
Biorazgradivi	otpad	(	20	02	01	)	 2,4
Ostali	otpad	koji	nije	biorazgradiv	
20	02	03	)	 1,28

Ukupno/t 23,38

Tablica	3.	Količine	odvojeno	prikupljenog	otpada	na	
zelenom	otoku	i	grobljima

Vrsta otpada Količina / t
Plastika	(	20	01	39	)	 1,56
Papir	(	20	01	01)	 2,12
Staklo	(	20	01	02	)	 1,91
Ostali	otpad	koji	nije	biorazgradiv
-groblja	(20	02	03	)	

18,46

Ukupno/t 24,05

ANALIZA OBVEZA OPĆINE MOLVE

Općina	Molve	osigurala	je	javnu	uslugu	prikupljanja	
miješanog	 komunalnog	 otpada	 i	 biorazgradivog	 komu-
nalnog	otpada,	osigurala	odvojeno	prikupljanje	otpadnog	
papira,	plastike	i	tekstila	te	krupnog	(	glomaznog	)	otpa-
da,	sprječava	odbacivanje	otpada	na	način	suprotan	Za-
konu	i	provodi	Plan	gospodarenja	otpadom,	te	je	ostvarila	
je	svoje	obveze	i	Općinsko	vijeće	Općine	Molve	usvojilo	
je	slijedeće	dokumente:

1.	Plan	gospodarenja	otpadom	Općine	Molve	za	raz-
doblje	2017.	–	2022.	godine.	na	8.	sjednici	28.	studenog	
2017.	godine,

2.	Odluku	o	načinu	pružanja	javnih	usluga	prikuplja-

nja	miješanog	komunalnog	otpada	i	biorazgradivog	ko-
munalnog	otpada	na	području	Općine	Molve	na	11.	sjed-
nici	12.	veljače	2018.	godine,

3.	Odluku	o	mjerama	sprječavanja	nepropisnog	odba-
civanja	otpada	i	mjerama	za	uklanjanje	odbačenog	otpa-
da	na	području	Općine	Molve,	na	11.	sjednici	12.	veljače	
2018.	godine,

4.	Odluku	o	izmjenama	Odluke	o	načinu	pružanja	jav-
nih	usluga	prikupljanja	miješanog	komunalnog	otpada	i	
biorazgradivog	komunalnog	otpada	na	području	Općine	
Molve,	na	18.	sjednici	12.	listopada	2018.	godine.

Gradnja reciklažnog dvorišta
U	veljači	2019.	godine	potpisan	 je	Ugovor	o	 javnoj	

nabavi	radova	”	Izgradnja	i	opremanje	reciklažnog	dvo-
rišta	 na	 području	 Općine	 Molve“	 za	 projekt	 Građenje	
reciklažnog	dvorišta	na	području	Općine	Molve,	koji	su-
financira	Europska	unija	u	okviru	Operativnog	programa	
“Konkurentnost	i	kohezija”	2014.	–	2020.	iz	Kohezijskog	
fonda,	partneri	na	projektu	su	Fond	za	zaštitu	okoliša	 i	
energetsku	 učinkovitost	 i	Ministarstvo	 zaštite	 okoliša	 i	
energetike.	Projekt	Građenje	reciklažnog	dvorišta	na	po-
dručju	Općine	Molve	doprinosi	povećanju	stope	odvoje-
no	prikupljenog	komunalnog	otpada	i	smanjenju	količine	
otpada	koji	se	odlaže	na	odlagalište,	prije	svega	opasnog	
otpada,	otpadnog	papira,	metala,	stakla,	plastike,	tekstila,	
krupnog	 (glomaznog)	 komunalnog	 otpada,	 te	 posebnih	
kategorija	otpada	i	time	osigurava	njegovu	odgovarajuću	
uporabu	ili	zbrinjavanje.

Gradnja	je	započela	u	travnju	2019.
Reciklažno	 dvorište	 će	 omogućiti	 svakodnevno,	 lo-

kacijom	pristupačno	područje	 odlaganja	 različitih	 vrsta	
otpada.

Optimalna	iskorištenosti	reciklažnog	dvorišta	ostvarit	
će	se	uključivanjem	svih	stanovnika	općine	Molve	za	su-
djelovanje	u	odgovornom	gospodarenju	otpadom	pažlji-
vim	sakupljanjem,	razvrstavanjem	i	odlaganjem	počevši	
od	vlastitih	kućanstava.

Izgradnjom	reciklažnog	dvorišta	pridonijet	će	se	una-
pređenju	sustava	za	gospodarenje	posebnim	kategorija-
ma otpada.

Održan	je	tehnički	pregled	kojim	je	završen	cijeli	pro-
jekt	 „Građenje	 reciklažnog	 dvorišta“.	 Nakon	 pregleda	
predočene	dokumentacije	i	pregleda	izvedenih	radova	na	
licu	mjesta	 utvrđeno	 je	 da	 su	 radovi	 izvedeni	 u	 skladu	
sa	aktima	o	gradnji	 i	projektnom	dokumentacijom	te	je	
predloženo	da	se	udovolji	zahtjevu	koji	je	podnijela	Op-
ćina	Molve,	odnosno	da	se	izda	Uporabna	dozvola	kojom	
se	dozvoljava	uporaba	reciklažnog	dvorišta	te	će	isto	biti	
stavljeno	u	rad	u	sljedećim	mjesecima.

Komunalno redarstvo
Na	području	Općine	Molve	 uspostavljeno	 je	 komu-

nalno	redarstvo,	provodi	se	sprječavanje	nastanka	i	ukla-
njanje	nastalog	otpada.	Na	web	stranicama	Općine	Mo-
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lve	pod	rubrikom	„Prijavite	nepropisno	odbačen	otpad“	
nalaze	se	kontakt	podaci	za	prijavu	nepropisno	odbače-
nog	otpada	te	obrazac	za	prijavu

ZAKLJUČAK

Tijekom	 2019.	 godine	 Općina	 Molve	 realizirala	 je	
Projekt	„Održive	misli“,	kojim	je	mještanima	svih	dob-
nih	skupina,	osigurala	upoznavanje	sa	njihovom	ulogom	
u	sustavu	gospodarenja	otpadom,	izgradnju	svijesti	sta-
novnika	 o	 važnosti	 odgovornog	 postupanja	 s	 otpadom	
s	posebnim	naglaskom	na	sprečavanju	nastanka	otpada.	
Završena je

radnja	 reciklažnog	dvorišta	čime	će	biti	omogućeno	
stanovnicima	 Općine	 Molve	 svakodnevno,	 lokacijom	
pristupačno	područje	odlaganja	 različitih	vrsta	otpada	 i	
odogvorno	 gospodarenje	 otpadom	 pažljivim	 sakuplja-
njem,	razvrstavanjem	i	odlaganjem	počevši	od	vlastitih	
kućanstava	te	su	također	održane	radionice	i	edukacije.	
Ovo	 Izvješće	 o	 provedbi	 Plana	 gospodarenja	 otpadom	
Republike	Hrvatske	za	razdoblje	2017.	do	2022.	godine	
na	području	Općine	Molve	u	2019.	godini	objaviti	će	u	
“Službenom	glasniku	Općine	Molve”.

OPĆINSKI	NAČELNIK:
Zdravko	Ivančan,	mag.ing.agr.

Na	temelju	članka	35.	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi	(„Narodne	novine”	broj	33/01.,	
60/01.	 –	 vjerodostojno	 tumačenje,	 129/05.,	 109/07.,	
125/08.,	109/07.,	36/09.,	150/11.,	144/12.	i	19/13.	–	pro-
čišćeni	 tekst,	 137/15.,	 123/17.	 i	 98/19.)	 na	34.	 sjednici	
održanoj	20.	ožujka	2020.	godine	donijelo	je	

STATUT OPĆINE MOLVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. 
Statutom	 Općine	Molve	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Statut)	

uređuje	se	samoupravni	djelokrug	Općine	Molve	(u	dalj-
njem	 tekstu:	Općina),	 njezina	 službena	obilježja,	 javna	
priznanja,	 ustrojstvo,	 ovlasti	 i	 način	 rada	 tijela,	 način	
obavljanja	 poslova,	 oblici	 konzultiranja	 građana,	 oblici	
neposrednog	sudjelovanja	građana	u	odlučivanju,	provo-
đenje	 referenduma	u	pitanjima	 iz	 samoupravnog	djelo-
kruga,	mjesna	samouprava,	ustrojstvo	i	rad	javnih	službi,	
suradnja	s	drugim	jedinicama	lokalne	i	područne	(regio-
nalne)	samouprave,	te	druga	pitanja	važna	za	ostvariva-
nje	prava	i	obaveza	Općine.

Članak 2. 
Općina	je	jedinica	lokalne	samouprave,	a	područje	na	

kojem	se	prostire	utvrđeno	je	Zakonom	o	područjima	žu-
panija,	gradova	i	općina	u	Republici	Hrvatskoj.

U	sastavu	Općine	su	sljedeća	naselja:	Molve,	Molve	
Grede,	Repaš	i	vikend	naselje	Čingi-Lingi.

Granice	područja	Općine	idu	katastarskim	granicama	
naselja:	Molve,	Molve	Grede	i	Repaš.	

Granice	Općine	mogu	se	mijenjati	na	način	i	po	po-
stupku	propisanom	zakonom.

Članak 3. 
Općina	je	pravna	osoba.
Sjedište	Općine	je	u	Molvama,	Trg	kralja	Tomislava	

11.
Tijela	Općine	i	Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	Mo-

lve	(u	daljnjem	tekstu:	Jedinstveni	upravni	odjel)	imaju	
pečate	u	skladu	s	posebnim	propisima.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4. 
Općina	ima	grb	i	zastavu.	
Grb	Općine	sastoji	se	od	štita	plave	boje,	u	kojem	je	

nad	srebrnom	(bijelom)	gredom	srebrna	(bijela)	vodeni-
ca.

Zastava	Općine	je	u	omjeru	1:2,	plave	boje,	s	bijelo	
obrubljenim	grbom	Općine	u	sredini.

Grb	i	zastava	koriste	se	na	način	kojim	se	ističe	tradi-
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cija	i	dostojanstvo	Općine	na	temelju	mjerila	koje	općim	
aktom	utvrdi	Općinsko	vijeće.

Grb	 i	 zastava	 ne	 smiju	 sadržavati	 simbole	 protivne	
Ustavu	Republike	Hrvatske	i	drugim	propisima.

	Način	uporabe	i	zaštita	obilježja	Općine	utvrđuje	se	
posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća.

Članak 5. 
Dan	Općine	je	15.	kolovoza,	blagdan	Velike	Gospe.

III.  JAVNA PRIZNANJA

Članak 6. 
Općinsko	 vijeće	 Općine	može	 pojedinu	 osobu	 koja	

je	 zaslužna	 za	Općinu	proglasiti	 počasnim	građaninom	
Općine.

Počasni	građanin	može	biti	državljanin	Republike	Hr-
vatske,	kao	i	strani	državljanin.

Počasnom	 građaninu	 dodjeljuje	 se	 posebna	 povelja	
Općine.

Počašću	se	ne	stječu	prava	niti	obveze.	
Počast	se	može	opozvati	ako	se	počastvovani	pokaže	

nedostojnim	počasti.
 

Članak 7. 
Općinsko	vijeće	dodjeljuje	javna	priznanja	za	osobita	

postignuća	i	doprinos	od	značaja	za	razvitak	i	ugled	Op-
ćine,	a	osobito	za	naročite	uspjehe	ostvarene	u	području	
gospodarstva,	 znanosti,	 kulture,	 zaštite	 i	 unapređivanja	
čovjekovog	okoliša,	ljudskih	prava,	sporta,	tehničke	kul-
ture,	zdravstva	i	drugih	javnih	djelatnosti.	

Javna	priznanja	Općine	su:
1.	Zlatna	plaketa	„Grb	Općine	Molve”	i
2.	„Zahvalnica	Općine	Molve”.
Općinsko	vijeće	Općine	posebnom	odlukom	uređuje	

uvjete	za	dodjeljivanje	javnih	priznanja,	njihov	izgled	i	
oblike,	kriterije	i	postupak	njihove	dodjele	te	tijela	koja	
provode	postupak	za	dodjelu	priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA 
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE

Članak 8. 
Općina	surađuje	s	općinama	i	gradovima	na	području	

Koprivničko-križevačke	županije	i	s	Koprivničko-križe-
vačkom	županijom	radi	ostvarivanja	zajedničkih	interesa	
na	unapređenju	gospodarskog	i	društvenog	razvitka.

Općina,	 radi	 promicanja	 zajedničkih	 interesa	 i	 una-
pređenja	suradnje	među	općinama	u	Republici	Hrvatskoj,	
može	osnivati	s	drugim	općinama	odgovarajuće	udruge.

Članak 9. 
Ostvarujući	 zajednički	 interes	 u	 unapređivanju	 gos-

podarskog,	društvenog	i	kulturnog	razvitka,	Općina	us-
postavlja,	 surađuje	 i	 održava	 suradnju	 s	 drugim	 jedini-
cama	lokalne	i	regionalne	samouprave	drugih	država,	u	
skladu	sa	zakonom	i	međunarodnim	ugovorima.

Odluku	 o	 uspostavljanju	 suradnje,	 odnosno	 o	 skla-
panju	 sporazuma	 (ugovora,	povelje,	memoranduma	 -	u	
daljnjem	tekstu:	sporazum)	o	suradnji	Općine	s	lokalnim	
jedinicama	drugih	država,	sadržaju	i	oblicima	te	suradnje	
donosi	Općinsko	 vijeće,	 u	 skladu	 sa	 zakonom	 i	 općim	
aktima. 

Članak 10. 
Sporazum	o	 suradnji	Općine	 i	 lokalne	 jedinice	 dru-

ge	države	objavljuje	se	u	„Službenom	glasniku	Općine	
Molve”.

Članak 11. 
Općina	 u	 postupku	 pripremanja	 i	 donošenja	 općih	

akata	 na	 razini	Koprivničko-križevačke	 županije	 te	 za-
kona	i	drugih	propisa	na	razini	Republike	Hrvatske	koji	
se	 neposredno	 tiču	Općine,	 daje	 inicijative,	mišljenja	 i	
prijedloge	nadležnom	tijelu.

Inicijative,	mišljenja	 i	 prijedloge	 iz	 stavka	1.	 ovoga	
članka	 u	 ime	 Općine	 može	 podnijeti	 Općinsko	 vijeće,	
predsjednik	Općinskog	vijeća	i	općinski	načelnik	nepo-
sredno	nadležnom	 tijelu	 i	posredno	putem	članova	Žu-
panijske	 skupštine	 Koprivničko-križevačke	 županije	 i	
zastupnika	u	Hrvatskom	saboru.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12. 
Općina	 je	 samostalna	 u	 odlučivanju	 u	 poslovima	 iz	

svojeg	 samoupravnog	 djelokruga	 i	 podliježe	 nadzoru	
ustavnosti	i	zakonitosti	rada	i	akata	tijela	Općine.

Članak 13. 
Općina	 obavlja	 poslove	 lokalnog	 značaja	 kojima	 se	

neposredno	ostvaruju	potrebe	građana,	a	koji	nisu	Usta-
vom	ili	zakonom	dodijeljeni	državnim	tijelima	i	to	osobi-
to	poslove	koji	se	odnose	na:	
•	 uređenje	naselja	i	stanovanje,
•	 prostorno	i	urbanističko	planiranje,
•	 komunalno	gospodarstvo,	
•	 brigu	o	djeci,
•	 socijalnu	skrb,
•	 primarnu	zdravstvenu	zaštitu,
•	 odgoj	i	osnovno	obrazovanje,	
•	 kulturu,	tjelesnu	kulturu	i	sport,
•	 zaštitu	potrošača,
•	 zaštitu	i	unapređenje	prirodnog	okoliša,
•	 protupožarnu	i	civilnu	zaštitu,
•	 promet	na	svom	području,
•	 ostale	poslove	sukladno	posebnim	zakonima.
Općina	obavlja	poslove	iz	samoupravnog	djelokruga	
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sukladno	posebnim	zakonima	kojima	se	uređuju	pojedi-
ne	djelatnosti	iz	stavka	1.	ovog	članka.

Sadržaj	 i	način	obavljanja	poslova	iz	samoupravnog	
djelokruga	detaljnije	se	uređuje	odlukama	Općinskog	vi-
jeća	i	općinskog	načelnika	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.

Članak 14. 
Općinsko	 vijeće	 može	 u	 skladu	 s	 ovim	 Statutom	 i	

Statutom	 Koprivničko-križevačke	 županije	 obavljanje	
pojedinih	 poslova	 iz	 članka	 13.	 ovog	 Statuta	 prenijeti	
na	Koprivničko-križevačku	županiju	ako	ocijeni	da	je	to	
učinkovitije.

Općina	može	obavljanje	pojedinih	poslova	iz	članka	
13.	ovoga	Statuta	organizirati	zajedno	s	drugim	općina-
ma	i	gradovima.

Odluku	 o	 načinu,	 uvjetima,	 kriterijima,	 visini	 sred-
stava,	nadzoru	i	kontroli	izvršenja	povjerenih	poslova	iz	
stavka	1.	ovoga	članka	donosi	Općinsko	vijeće	većinom	
glasova	svih	članova.	

Za	obavljanje	poslova	u	skladu	sa	stavkom	2.	ovoga	
članka,	općine	i	gradovi	mogu	osnovati	zajedničko	tijelo,	
upravni	odjel	ili	službu,	zajedničko	trgovačko	društvo	i	
ustanovu	 te	organizirati	obavljanje	pojedinih	poslova	u	
skladu	s	posebnim	zakonom.

Sporazum	 o	 zajedničkom	 organiziranju	 poslova	 iz	
stavka	2.	ovoga	članka	zaključuje	se	na	temelju	odluke	
koju	donosi	Općinsko	vijeće	većinom	glasova	svih	čla-
nova	Općinskog	vijeća.

Temeljem	odluke	Općinskog	vijeća	općinski	načelnik	
i	 općinski	 načelnici,	 odnosno	gradonačelnici	 sklopit	 će	
sporazum	o	osnivanju	zajedničkog	upravnog	tijela	kojim	
se	 propisuje	 financiranje,	 način	 upravljanja,	 odgovor-
nost,	statusna	pitanja	službenika	i	namještenika	i	druga	
pitanja	od	značaja	za	to	tijelo.

Članak 15. 
Općinsko	 vijeće	 može	 tražiti	 od	 Županijske	 skup-

štine	 Koprivničko-križevačke	 županije	 da	 Općini	 uz	
suglasnost	 tijela	uprave	nadležnog	za	poslove	 lokalne	 i	
područne	 (regionalne)	 samouprave,	 povjeri	 obavljanje	
određenih	poslova	koji	se	odnose	na:
•	 obrazovanje,
•	 zdravstvo,
•	 prostorno	i	urbanističko	planiranje,
•	 gospodarski	razvoj,
•	 promet	i	prometnu	infrastrukturu,
•	 održavanje	javnih	cesta.
Postupak	iz	stavka	1.	ovoga	članka	Općina	može	po-

krenuti	i	zajedno	s	drugim	općinama	i	gradovima.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE 
GRAĐANA U ODLUČIVANJU 

Članak 16. 
Građani	mogu	neposredno	sudjelovati	u	odlučivanju	

o	 lokalnim	 poslovima	 putem	 lokalnog	 referenduma	 u	
skladu	sa	zakonom	i	ovim	Statutom.

Članak 17. 
Referendum	se	može	raspisati	radi	odlučivanja	o	pri-

jedlogu	o	promjeni	Statuta	Općine,	 o	 prijedlogu	općeg	
akta	 ili	 drugog	pitanja	 iz	 djelokruga	Općinskog	vijeća,	
kao	i	o	drugim	pitanjima	određenim	zakonom	i	statutom.

Prijedlog	za	donošenje	odluke	o	raspisivanju	referen-
duma	iz	stavka	1.	ovog	članka	može	temeljem	odredaba	
zakona	i	ovog	Statuta,	predložiti	najmanje	jedna	trećina	
članova	Općinskog	vijeća,	općinski	načelnik	i	20%	uku-
pnog	broja	birača	u	Općini	Molve.

Prijedlog	mora	biti	predan	u	pisanom	obliku,	sadrža-
vati	osobne	podatke	te	biti	potpisan	od	predlagatelja.

Općinsko	vijeće	može	raspisati	savjetodavni	referen-
dum	o	pitanjima	iz	svog	djelokruga.

Referendum	 raspisan	 radi	 prethodnog	 pribavljanja	
mišljenja	 stanovnika	 o	 promjeni	 područja	 Općine	 nije	
obvezujući.

Članak 18. 
Ako	je	raspisivanje	referenduma	predložila	najmanje	

jedna	 trećina	 članova	 Općinskog	 vijeća,	 odnosno	 op-
ćinski	načelnik,	Općinsko	vijeće	dužno	je	 izjasniti	se	o	
podnesenom	prijedlogu	te	ako	prijedlog	prihvati,	donijeti	
odluku	o	raspisivanju	referenduma	u	roku	od	30	dana	od	
zaprimanja	prijedloga.	Odluka	o	raspisivanju	referendu-
ma	donosi	se	većinom	glasova	svih	članova	Općinskog	
vijeća.

Ako	 je	 raspisivanje	 referenduma	predložilo	20%	od	
ukupnog	broja	birača	u	jedinici,	Predsjednik	Općinskog	
vijeća	dužan	je	dostaviti	zaprimljeni	prijedlog	tijelu	dr-
žavne	uprave	nadležnom	za	 lokalnu	 i	područnu	 (regio-
nalnu)	samoupravu	u	roku	od	30	dana	od	zaprimanja	pri-
jedloga.	Ako	tijelo	državne	uprave	nadležno	za	lokalnu	i	
područnu	(regionalnu)	samoupravu	utvrdi	da	je	prijedlog	
ispravan	odnosno	podnesen	od	potrebnog	broja	birača	u	
Općini	i	da	li	je	referendumsko	pitanje	sukladno	odred-
bama	zakona,	Općinsko	vijeće	će	raspisati	referendum	u	
roku	od	30	dana	od	zaprimanja	takve	odluke.	

 
Članak 19. 

Referendum	se	može	raspisati	radi	opoziva	općinskog	
načelnika	i	njegovog	zamjenika	koji	je	izabran	zajedno	s	
njim. 

Raspisivanje	referenduma	za	opoziv	općinskog	načel-
nika	i	njegovog	zamjenika	može	predložiti:	

-	20%	ukupnog	broja	birača	u	Općini	Molve,
-	2/3	članova	Općinskog	vijeća.”.
Općinsko	vijeće	raspisat	će	referendum	za	opoziv	op-

ćinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika	koji	 je	 izabran	
zajedno	s	njim	u	skladu	s	člankom	18.	stavkom	2.	ovoga	
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Statuta,	u	dijelu	koji	se	odnosi	na	utvrđivanje	je	li	prijed-
log	podnesen	od	potrebnog	broja	birača	u	jedinici.

Ako	je	raspisivanje	referenduma	za	opoziv	predloži-
lo	2/3	članova	Općinskog	vijeća,	odluku	o	raspisivanju	
referenduma	za	opoziv	općinskog	načelnika	i	njegovog	
zamjenika	koji	je	izabran	zajedno	s	njim,	Općinsko	vije-
će	donosi	dvotrećinskom	većinom	glasova	svih	članova	
Općinskog	vijeća.

Referendum	za	opoziv	ne	može	se	raspisati	samo	za	
zamjenika	općinskog	načelnika.

Referendum	za	opoziv	općinskog	načelnika	i	njego-
vog	 zamjenika	koji	 je	 izabran	 zajedno	 s	 njim	ne	 smije	
se	raspisati	prije	proteka	roka	od	6	mjeseci	od	održanih	
izbora	ni	ranije	održanog	referenduma	za	opoziv,	kao	ni	
u	godini	u	kojoj	se	održavaju	redovni	izbori	za	općinskog	
načelnika.

Odluka	 o	 opozivu	 općinskog	 načelnika	 i	 njegovog	
zamjenika	 koji	 je	 izabran	 zajedno	 s	 njime	 donesena	 je	
ako	se	na	referendumu	za	opoziv	izjasnila	većina	birača	
koji	su	glasovali,	uz	uvjet	da	ta	većina	iznosi	najmanje	
1/3	ukupnog	broja	birača	upisanih	u	popis	birača	Općine	
Molve.	

Članak 20. 
Odluka	o	raspisivanju	referenduma	sadrži:
•	 naziv	tijela	koje	raspisuje	referendum,
•	 područje	za	koje	se	raspisuje	referendum,	
•	 naziv	akta	o	kojem	se	odlučuje	na	referendumu,	od-
nosno	naznaku	pitanja	o	kojem	će	birači	odlučivati,	

•	 obrazloženje	akta	ili	pitanja	o	kojem,	odnosno	o	ko-
jima	se	raspisuje	referendum,

•	 referendumsko	pitanje	ili	pitanja,	odnosno	jedan	ili	
više	prijedloga	o	kojima	će	birači	odlučivati,	

•	 dan	održavanja	referenduma.

Članak 21. 
Pravo	 glasanja	 na	 referendumu	 imaju	 građani	 koji	

imaju	prebivalište	na	području	Općine	i	upisani	su	u	po-
pis	birača.

Na	referendumu	odlučuje	se	većinom	glasova	birača	
koji	 su	glasovali,	uz	uvjet	da	 je	 referendumu	pristupila	
većina	od	ukupnog	broja	birača	upisanih	u	popis	birača	
Općine.

Članak 22. 
Odluka	donesena	na	referendumu	o	pitanjima	iz	član-

ka	 17.	 ovog	 Statuta	 obvezatna	 je	 za	 Općinsko	 vijeće,	
osim	 odluke	 donesene	 na	 savjetodavnom	 referendumu	
koja	nije	obvezatna.	

Članak 23. 
Građani	 imaju	 pravo	 predlagati	 Općinskom	 vijeću	

donošenje	određenog	akta	ili	rješavanje	određenog	pita-
nja	iz	djelokruga	Općinskog	vijeća.

Općinsko	 vijeće	 mora	 raspravljati	 o	 prijedlogu	 iz	

stavka	 1.	 ovog	 članka,	 ako	 prijedlog	 potpisom	 podrži	
najmanje	10%	birača	upisanih	u	popis	birača	Općine.

Općinsko	vijeće	dužno	je	dati	odgovor	podnositelji-
ma,	najkasnije	u	roku	od	3	mjeseca	od	prijema	prijedloga.

Članak 24. 
Građani	 i	pravne	osobe	 imaju	pravo	podnositi	pred-

stavke	i	pritužbe	na	rad	tijela	Općine	kao	i	na	rad	Jedin-
stvenog	upravnog	odjela	te	na	nepravilan	odnos	zaposle-
nih	 u	 Jedinstvenom	upravnom	odjelu	 kada	 se	 obraćaju	
tom	 odjelu	 radi	 ostvarivanja	 svojih	 prava	 i	 interesa	 ili	
izvršavanja	svojih	građanskih	dužnosti.

Na	podnijete	predstavke	i	pritužbe	čelnik	tijela	Opći-
ne	odnosno	pročelnik	Jedinstvenog	upravnog	odjela	du-
žan	je	odgovoriti	u	roku	od	30	dana	od	dana	podnošenja	
predstavke,	odnosno	pritužbe.

Ostvarivanje	prava	iz	stavka	1.	ovog	članka	osigurava	
se	ustanovljavanjem	knjige	pritužbi,	postavljanjem	san-
dučića	za	predstavke	i	pritužbe,	omogućavanjem	usme-
nog	 izjavljivanja	 predstavki	 i	 pritužba,	 neposrednim	
komuniciranjem	 s	 predstavnicima	 tijela	 ili	 sredstvima	
elektroničke	komunikacije.

VI. TIJELA OPĆINE

Članak 25. 
Tijela	Općine	su	Općinsko	vijeće	i	općinski	načelnik,	

a	iznimno	i	zamjenik	koji	obnaša	dužnost	općinskog	na-
čelnika	u	slučajevima	propisanim	zakonom.

Ako	zakonom	ili	drugim	propisom	nije	utvrđeno	tije-
lo	nadležno	za	obavljanje	poslova	iz	samoupravnog	dje-
lokruga,	poslovi	 i	zadaće	koje	se	odnose	na	uređivanje	
odnosa	iz	samoupravnog	djelokruga	u	nadležnosti	su	Op-
ćinskog	vijeća,	a	izvršni	poslovi	i	zadaće	u	nadležnosti	su	
općinskog	načelnika.

Ukoliko	se	na	način	propisan	stavkom	2.	ovoga	član-
ka	 ne	 može	 utvrditi	 nadležno	 tijelo,	 poslove	 i	 zadaće	
obavlja	Općinsko	vijeće.

 
VII. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 26. 
Općinsko	vijeće	predstavničko	je	tijelo	građana	i	tije-

lo	lokalne	samouprave,	koje	donosi	odluke	i	druge	opće	
akte	u	okviru	djelokruga	Općine	te	obavlja	i	druge	poslo-
ve	u	skladu	sa	Ustavom,	zakonom	i	ovim	Statutom.

 
Članak 27. 

Općinsko	vijeće:
•	 donosi	Statut	Općine,
•	 donosi	Poslovnik	o	radu,
•	 donosi	odluku	o	uvjetima,	načinu	i	postupku	gospo-
darenja	nekretninama	u	vlasništvu	Općine,

•	 donosi	 proračun	 i	 odluku	 o	 izvršenju	 proračuna	 te	
nadzire	 izvršenje	 Proračuna	 i	 namjensko	 trošenje	
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sredstava	Proračuna,
•	 usvaja	godišnje	izvješće	o	izvršenju	proračuna,
•	 donosi	odluku	o	privremenom	financiranju,
•	 donosi	programe	javnih	potreba	u	predškolskom	od-
goju,	osnovnom	i	srednjem	školstvu,	sportu,	socijal-
noj	skrbi,	kulturi	i	tehničkoj	kulturi,	

•	 donosi	plan	gradnje	vodnih	građevina,
•	 donosi	 program	 građenja	 komunalne	 infrastruktu-
re,	program	održavanja	komunalne	infrastrukture	te	
razmatra	i	odlučuje	o	izvješću	o	izvršenju	programa	
građenja	komunalne	infrastrukture	i	izvješću	o	izvr-
šenju	programa	održavanja	komunalne	infrastruktu-
re,

•	 razmatra	i	odlučuje	o	programima	rada	i	izvještajima	
o	radu	udruga	i	drugih	pravnih	osoba	čiji	se	rad	sufi-
nancira	iz	proračuna	Općine,

•	 razmatra	 izvještaje	 o	 stanju	 kriminaliteta,	 javnog	
reda	i	mira	i	druge	prekršajne	problematike,

•	 donosi	 odluku	 o	 stjecanju	 i	 otuđenju	 pokretnina	 i	
nekretnina	 te	 raspolaganju	 ostalom	 imovinom	Op-
ćine	čija	vrijednost	prelazi	0,5%	iznosa	prihoda	bez	
primitaka	ostvarenih	u	godini	koja	prethodi	godini	u	
kojoj	se	odlučuje	o	stjecanju	i	otuđenju	pokretnina	
i	nekretnina,	odnosno	raspolaganju	ostalom	imovi-
nom,	 a	 ako	 je	 taj	 iznos	manji	 od	 70.000,00	 kuna,	
tada	 odlučuje	 o	 iznosima	 koji	 prelaze	 70.000,00	
kuna,	ukoliko	je	navedeno	stjecanje	i	otuđivanje	ne-
kretnina	i	pokretnina	te	raspolaganje	ostalom	imovi-
nom	planirano	u	proračunu	i	provedeno	u	skladu	sa	
zakonom,

•	 donosi	odluku	o	promjeni	granice	Općine	i	imenova-
nju	ulica	i	trgova,

•	 uređuje	ustrojstvo	i	djelokrug	upravnih	odjela	i	služ-
bi,	

•	 donosi	odluku	o	kriterijima	za	ocjenjivanje	službeni-
ka	i	načinu	provođenja	ocjenjivanja,

•	 donosi	 odluku	 o	 kriterijima	 za	 utvrđivanje	 plaća	 i	
naknada	i	drugim	pravima	koja	proizlaze	iz	radnog	
odnosa	općinskog	načelnika	i	zamjenika	općinskog	
načelnika,

•	 donosi	odluku	o	određivanju	koeficijenata	za	obra-
čun	 plaća	 službenika	 i	 namještenika	 Jedinstvenog	
upravnog	odjela,

•	 osniva	vlastiti	pogon	za	obavljanje	komunalnih	dje-
latnosti,

•	 osniva	javne	ustanove,	ustanove,	trgovačka	društva	
i	 druge	 pravne	 osobe	 za	 obavljanje	 gospodarskih,	
društvenih,	komunalnih	i	drugih	djelatnosti	od	inte-
resa	za	Općinu,	

•	 daje	prethodne	suglasnosti	na	statute	ustanova,	uko-
liko	zakonom	ili	odlukom	o	osnivanju	nije	drugačije	
propisano,

•	 donosi	odluke	o	potpisivanju	sporazuma	o	suradnji	s	
drugim	jedinicama	lokalne	samouprave,	u	skladu	sa	
općim	aktom	i	zakonom,

•	 raspisuje	lokalni	referendum,
•	 bira	i	razrješava	predsjednika	i	potpredsjednika	Op-
ćinskog	vijeća,	

•	 osniva	 radna	 tijela,	 bira	 i	 razrješuje	 predsjednike	 i	
članove	tih	tijela	te	bira,	imenuje	i	razrješuje	i	druge	
osobe	određene	zakonom,	drugim	propisom	ili	Sta-
tutom,

•	 imenuje	 i	 razrješava	 i	druge	osobe	određene	zako-
nom,	 ovim	Statutom	 i	 posebnim	odlukama	Općin-
skog	vijeća,

•	 donosi	 odluku	 o	 kriterijima,	 načinu	 i	 postupku	 za	
dodjelu	javnih	priznanja	i	dodjeljuje	javna	priznanja,

•	 donosi	odluke	i	druge	opće	akte	koji	su	mu	stavljeni	
u	djelokrug	zakonom	i	podzakonskim	aktima,

•	 obavlja	i	druge	poslove	u	skladu	sa	zakonom	i	ovim	
Statutom.

 
Članak 28. 

Općinsko	vijeće	 ima	predsjednika	 i	 jednog	potpred-
sjednika,	 koji	 se	 biraju	 većinom	 glasova	 svih	 članova	
Općinskog	 vijeća,	 na	 prijedlog	Odbora	 za	 izbor	 i	 ime-
novanje	 ili	 najmanje	 jedne	 trećine	 članova	 Općinskog	
vijeća.

Predsjednik	i	potpredsjednik	Općinskog	vijeća	obav-
ljaju	dužnost	počasno	i	za	to	ne	primaju	plaću,	već	imaju	
pravo	na	naknadu	sukladno	odluci	Općinskog	vijeća.

U	slučaju	pokretanja	postupka	za	razrješenje	dužno-
sti	predsjednika	i	potpredsjednika	Općinskog	vijeća,	pri-
mjenjuje	se	na	odgovarajući	način	postupak	propisan	za	
njihov	izbor.

 
Članak 29. 

Predsjednik	Općinskog	vijeća:
•	 zastupa	Općinsko	vijeće,
•	 saziva	 sjednice	Općinskog	 vijeća,	 predlaže	 dnevni	
red,	predsjedava	sjednicama,	utvrđuje	rezultate	gla-
sanja	i	potpisuje	akte	Općinskog	vijeća,

•	 upućuje	prijedloge	ovlaštenih	predlagatelja	nadlež-
nim	tijelima	za	razmatranje	i	donošenje	akata,

•	 brine	o	postupku	donošenja	odluka	i	općih	akata,	
•	 održava	red	na	sjednici	Općinskog	vijeća,
•	 usklađuje	rad	radnih	tijela	Općinskog	vijeća,
•	 brine	o	suradnji	Općinskog	vijeća	 i	Općinskog	na-
čelnika,

•	 brine	se	o	zaštiti	prava	članova	Općinskog	vijeća,
•	 brine	o	javnosti	rada	Općinskog	vijeća,
•	 dostavlja	 statut,	 poslovnik,	 proračun	 ili	 drugi	 opći	
akt	 bez	odgode	općinskom	načelniku,	 a	 u	 roku	od	
15	dana	od	dana	od	dana	donošenja	nadležnom	ti-
jelu	državne	uprave	u	čijem	je	djelokrugu	opći	akt	
zajedno	 s	 izvatkom	 iz	 zapisnika	 koji	 se	 odnosi	 na	
postupak	donošenja	općeg	akta,	

•	 obavlja	 i	 druge	poslove	određene	 zakonom,	Statu-
tom	i	Poslovnikom	Općinskog	vijeća.
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Članak 30. 
Općinsko	vijeće	čini	11	članova.

Članak 31. 
Mandat	člana	Općinskog	vijeća	izabranog	na	redov-

nim	izborima	traje	do	dana	stupanja	na	snagu	odluke	Vla-
de	Republike	Hrvatske	o	raspisivanju	sljedećih	redovnih	
izbora	koji	 se	održavaju	svake	četvrte	godine	sukladno	
odredbama	zakona	kojim	se	uređuju	lokalni	izbori,	odno-
sno	do	dana	stupanja	na	snagu	odluke	Vlade	Republike	
Hrvatske	o	raspuštanju	Općinskog	vijeća.

Mandat	 člana	Općinskog	 vijeća	 izabranog	 na	 prije-
vremenim	izborima	traje	do	isteka	tekućeg	mandata	Op-
ćinskog	vijeća	izabranog	na	redovnim	izborima.

Članovi	Općinskog	vijeća	dužnost	obavljaju	počasno	
i	za	to	ne	primaju	plaću.

Članovi	Općinskog	vijeća	imaju	pravo	na	naknadu	u	
skladu	s	odlukom	Općinskog	vijeća.

Članovi	Općinskog	vijeća	ima	pravo	na	opravdani	ne-
plaćeni	izostanak	s	posla	radi	sudjelovanja	u	radu	Općin-
skog	vijeća	i	njegovih	radnih	tijela.

Članovi	Općinskog	vijeća	nemaju	obvezujući	mandat	
i	nisu	opozivi.

Članak 32. 
Članu	Općinskog	vijeća	prestaje	mandat	prije	isteka	

vremena	na	koji	je	izabran:
1. danom	 dostave	 pisane	 ostavke	 sukladno	 pravilima	
o	dostavi	propisanim	Zakonom	o	općem	upravnom	
postupku,	 koja	 treba	 biti	 zaprimljena	 najkasnije	 3	
dana	 prije	 zakazanog	 održavanja	 sjednice	 Općin-
skog	 vijeća	 te	 ovjerena	 kod	 javnog	 bilježnika	 naj-
ranije	8	dana	prije	podnošenja	iste,	u	suprotnom	ne	
proizvodi	pravni	učinak,

2.	danom	pravomoćnosti	sudske	odluke	kojom	je	pot-
puno	lišen	poslovne	sposobnosti,

3. danom	pravomoćnosti	sudske	presude	kojom	je	osu-
đen	na	bezuvjetnu	kaznu	zatvora	u	 trajanju	dužem	
od	6	mjeseci,

4. danom	 prestanka	 prebivališta	 na	 području	 Općine	
Molve,

5. danom	prestanka	hrvatskog	državljanstva	sukladno	
odredbama	zakona	kojim	se	uređuje	hrvatsko	držav-
ljanstvo,

6. smrću.
Članu	Općinskog	vijeća	kojem	prestane	hrvatsko	dr-

žavljanstvo,	a	koji	 je	državljanin	države	članice	Europ-
ske	Unije,	mandat	ne	prestaje	na	temelju	stavka	1.	točke	
5.	ovoga	članka.

Članak 33. 
Osoba	koja	obnaša	neku	od	nespojivih	dužnosti	pro-

pisanih	zakonom	može	se	kandidirati	za	člana	Općinskog	
vijeća,	 a	ukoliko	bude	 izabrana,	do	dana	konstituiranja	
dužna	 je	 o	 obnašanju	 nespojive	 dužnosti,	 odnosno	 pri-

hvaćanju	 dužnosti	 člana	 Općinskog	 vijeća	 obavijestiti	
Jedinstveni	upravni	odjel.

Član	Općinskog	vijeća	koji	za	vrijeme	trajanja	man-
data	 prihvati	 obnašanje	 nespojive	 dužnosti	 dužan	 je	 o	
tome	obavijestiti	predsjednika	Općinskog	vijeća	u	roku	
od	8	dana	od	prihvaćanja	dužnosti,	a	mandat	mu	počinje	
mirovati	protekom	toga	roka.

Članu	Općinskog	vijeća	koji	ne	dostavi	obavijest	 iz	
stavaka	1.	i	2.	ovoga	članka	mandat	miruje	po	sili	zakona.

Po	prestanku	obnašanja	nespojive	dužnosti	član	Op-
ćinskog	 vijeća	 nastavlja	 s	 obnašanjem	 dužnosti	 na	 te-
melju	prestanka	mirovanja	mandata,	ako	podnese	pisani	
zahtjev	predsjedniku	Općinskog	vijeća	u	roku	od	8	dana	
od	prestanka	obnašanja	nespojive	dužnosti,	a	mirovanje	
mandata	prestat	će	osmog	dana	od	dana	podnošenja	pisa-
nog	zahtjeva,	u	protivnom	će	se	smatrati	da	mu	mandat	
miruje	iz	osobnih	razloga.

Član	 Općinskog	 vijeća	 ima	 pravo	 tijekom	 trajanja	
mandata	staviti	svoj	mandat	u	mirovanje	iz	osobnih	ra-
zloga,	podnošenjem	pisanog	zahtjeva	predsjedniku	Op-
ćinskog	vijeća,	mirovanje	mandata	počinje	teći	od	dana	
dostave	 pisanog	 zahtjeva	 sukladno	 pravilima	 o	 dostavi	
propisanim	Zakonom	o	općem	upravnom	postupku,	a	ne	
može	trajati	kraće	od	šest	mjeseci.	Član	Općinskog	vije-
ća	nastavlja	s	obnašanjem	dužnosti	na	temelju	prestanka	
mirovanja	mandata,	 osmog	 dana	 od	 dostave	 obavijesti	
predsjedniku	Općinskog	vijeća.	

Člana	Općinskog	vijeća	kojem	mandat	miruje	ili	mu	
je	mandat	prestao	po	sili	zakona,	za	vrijeme	mirovanja	
mandata	zamjenjuje	zamjenik	koji	ima	pravo	sudjelova-
nja	i	odlučivanja	na	sjednicama	Općinskog	vijeća.

Nastavljanje	s	obnašanjem	dužnosti	člana	Općinskog	
vijeća	na	temelju	prestanka	mirovanja	mandata	može	se	
tražiti	samo	jedanput	u	tijeku	trajanja	mandata.

Članak 34. 
Članovi	Općinskog	vijeća	imaju	prava	i	dužnosti:
•	 sudjelovati	na	sjednicama	Općinskog	vijeća
•	 raspravljati	 i	glasovati	o	svakom	pitanju	koje	je	na	
dnevnom	redu	sjednice,

•	 predlagati	Općinskom	vijeću	donošenje	akata,	pod-
nositi	 prijedloge	 akata	 i	 podnositi	 amandmane	 na	
prijedloge	akata,

•	 postavljati	pitanja	iz	djelokruga	rada	Općinskog	vi-
jeća,

•	 postavljati	pitanja	općinskom	načelniku	i	zamjeniku	
općinskog	načelnika,

•	 sudjelovati	na	sjednicama	radnih	tijela	općinskog	vi-
jeća	i	na	njima	raspravljati,	a	u	radnim	tijelima	kojih	
je	član	i	glasovati,

•	 tražiti	i	dobiti	podatke,	potrebne	za	obavljanje	duž-
nosti	 člana	Općinskog	vijeća	od	 tijela	Općine	 te	u	
vezi	s	tim	koristiti	njihove	stručne	i	tehničke	usluge,

•	 uvida	u	registar	birača	za	vrijeme	dok	obavljaju	duž-
nost.
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Članak 35. 
Član	Općinskog	vijeća	ne	može	biti	kazneno	gonjen	

niti	odgovoran	na	bilo	koji	drugi	način,	zbog	glasovanja,	
izjava	ili	iznesenih	mišljenja	i	stavova	na	sjednicama	Op-
ćinskog	vijeća.	

Član	Općinskog	vijeća	dužan	je	čuvati	tajnost	poda-
taka,	koji	su	kao	tajni	određeni	u	skladu	s	posebnim	pro-
pisima,	 a	 za	 koje	 sazna	 za	 vrijeme	 obnašanja	 dužnosti	
člana	Općinskog	vijeća.

Članak 36. 
Poslovnikom	Općinskog	vijeća	detaljnije	 se	uređuje	

način	konstituiranja,	sazivanja,	rad	i	tijek	sjednice,	ostva-
rivanje	prava,	obveza	i	odgovornosti	članova	Općinskog	
vijeća,	ostvarivanje	prava	i	dužnosti	predsjednika	i	pot-
predsjednika	Općinskog	vijeća,	djelokrug,	sastav	i	način	
rada	radnih	tijela,	način	i	postupak	donošenja	akata	Op-
ćinskog	vijeća,	postupak	izbora	i	razrješenja,	sudjelova-
nje	građana	na	sjednicama	te	druga	pitanja	od	značaja	za	
rad	Općinskog	vijeća.

Općinsko	 vijeće	 može	 posebnom	 odlukom	 urediti	
načela	 i	 standarde	dobrog	ponašanja	predsjednika,	pot-
predsjednika	i	članova	Općinskog	vijeća,	te	predsjednika	
i	članova	radnih	tijela	Općinskog	vijeća	u	obavljanju	nji-
hovih	dužnosti.

VIII. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Članak 37. 
Stalna	radna	tijela	Općinskog	vijeća	su:

1. Mandatno	povjerenstvo.
2.	Odbor	za	izbor	i	imenovanja,
3. Odbor	za	Statut	i	Poslovnik	,
4. Odbor	za	financije	i	proračun,
5. Odbor	za	poljoprivredu,	vodoprivredu	i	gospodarski	
razvoj,

6. Odbor	 za	 komunalne	 djelatnosti,	 zaštitu	 okoliša	 i	
prostorno	uređenje,

7.	Odbor	za	prosvjetu,	kulturu,	znanost	i	sport,
8.	Odbor	za	predstavke	i	žalbe,
9.	Odbor	za	procjenu	šteta.

Članak 38. 
Mandatno	povjerenstvo:
•	 na	 konstituirajućoj	 sjednici	 obavještava	 Općinsko	
vijeće	o	provedenim	izborima	za	Općinsko	vijeće	i	
imenima	izabranih	članova	Općinskog	vijeća,

•	 obavještava	Općinsko	vijeće	o	podnesenim	ostavka-
ma	na	dužnost	člana	Općinskog	vijeća,	te	o	zamje-
nicima	 članova	 koji	 umjesto	 njih	 počinju	 obnašati	
dužnost	člana	Općinskog	vijeća,	

•	 obavještava	Općinsko	 vijeće	 o	mirovanju	mandata	
članova	Općinskog	vijeća	i	o	zamjenicima	članova	
koji	umjesto	njih	počinju	obnašati	dužnost	člana	Op-
ćinskog	vijeća,

•	 obavještava	Općinsko	vijeće	o	prestanku	mirovanja	
mandata	člana	Općinskog	vijeća,

•	 obavještava	 Općinsko	 vijeće	 o	 prestanku	 mandata	
kada	se	ispune	zakonom	predviđeni	uvjeti	i	obavje-
štava	Općinsko	vijeće	da	su	ispunjeni	zakonski	uvje-
ti	za	početak	mandata	zamjeniku	vijećnika.
Mandatno	povjerenstvo	ima	predsjednika	i		četiri	čla-

na	koji	se	biraju	iz	sastava	Općinskog	vijeća.

Članak 39. 
Odbor	za	izbor	i	imenovanja	predlaže:
•	 izbor	 i	 razrješenje	 predsjednika	 i	 potpredsjednika	
Općinskog	vijeća,

•	 izbor	 i	 razrješenje	članova	 radnih	 tijela	Općinskog	
vijeća,

•	 imenovanje	 i	 razrješenje	 i	 drugih	 osoba	 određenih	
ovim	Statutom	i	drugim	propisima,

•	 odluku	o	naknadi	članova	Općinskog	vijeća	i	njego-
vih	radnih	tijela,
Odbor	za	izbor	i	imenovanja	ima	predsjednika	i	četiri	

člana	koji	se	biraju	iz	sastava	članova	Općinskog	vijeća.

Članak 40. 
Odbor	za	Statut	i	Poslovnik:
•	 predlaže	Statut	Općine	i	Poslovnik	Općinskog	vije-
ća,

•	 predlaže	pokretanje	postupka	 za	 izmjenu	 i	 dopunu	
Statuta	odnosno	Poslovnika	Općinskog	vijeća,

•	 razmatra	prijedloge	odluka	i	drugih	općih	akata	koje	
donosi	Općinsko	vijeće	u	pogledu	njihove	usklađe-
nosti	 s	Ustavom,	 zakonom	 i	 drugim	propisima	 i	 o	
tome	daje	mišljenje	i	prijedloge	Općinskom	vijeću,

•	 utvrđuje	pročišćene	tekstove	odluka	i	drugih	akata,
•	 obavlja	 i	 druge	poslove	koje	mu	povjeri	Općinsko	
vijeće.
Odbor	ima	predsjednika	i	četiri	člana	koji	se	biraju	iz	

sastava	Općinskog	vijeća.

Članak 41. 
Odbor	za	financije	i	proračun	razmatra:
•	 pitanja	financiranja	Općine,
•	 prijedloge	akata	koji	se	odnose	na	poreze,	doprinose	
i	naknade,

•	 prijedlog	proračuna	i	njegovih	izmjena	i	dopuna	te	
prijedlog	godišnjeg	izvještaja	o	izvršenju	proračuna,

•	 prijedlog	odluke	o	privremenom	financiranju	Opći-
ne,

•	 obavlja	 i	 druge	poslove	koje	mu	povjeri	Općinsko	
vijeće.

Članak 42. 
Odbor	za	poljoprivredu,	vodoprivredu	i	gospodarski	

razvoj:
•	 daje	inicijative	i	razmatra	prijedloge	za	razvoj	sela,	
poljoprivrede,	 poljoprivrednog	 i	 obiteljskog	 poljo-
privrednog	gospodarstva,	
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•	 razmatra	 prijedloge	 akata	 iz	 oblasti	 poljoprivrede	
koje	donosi	Općinsko	vijeće,

•	 razmatra	pitanja	iz	oblasti	vodoprivrede,
•	 daje	inicijative	i	prijedloge	za	razvoj	obrtništva,	ma-
log	gospodarstva	i	poduzetništva,	

•	 obavlja	 i	 druge	poslove	koje	mu	povjeri	Općinsko	
vijeće.

Članak 43. 
Odbor	za	komunalne	djelatnosti,	zaštitu	okoliša	i	pro-

storno	uređenje:
•	 daje	inicijative,	predlaže	rješenja	i	razmatra	prijed-
loge	akata	iz	oblasti	komunalnih	djelatnosti,	zaštite	
prirode	i	okoliša,	uređenja	naselja,	i	stanovanja,	

•	 daje	prijedloge	za	imenovanje	ulica	i	naselja,
•	 daje	prijedloge	za	uređenje	okoliša,
•	 razmatra	pitanja	i	prijedloge	akata	iz	oblasti	prostor-
nog	prostornog	uređnja

•	 obavlja	 i	 druge	poslove	koje	mu	povjeri	Općinsko	
vijeće.

Članak 44. 
Odbor	za	prosvjetu,	kulturu,	znanost	i	sport:
•	 daje	inicijative	i	prijedloge	za	unapređenje	kulture,	
tjelesne	i	tehničke	kulture	i	sporta,

•	 razmatra	pitanja	koja	se	odnose	na	odgoj,	osnovno	
obrazovanje	i	znanost,

•	 predlaže	program	za	obilježavanje	obljetnica	u	po-
dručju	kulture	i	sporta,

•	 predlaže	 program	 obilježavanja	 dana	 Općine,	 raz-
matra	i	utvrđuje	prijedloge	za	dodjelu	javnih	prizna-
nja	Općine,

•	 daje	prijedloge	za	pripremu	i	objavljivanje	autorskih	
djela	(pisanih,	glazbenih,	djela	likovne	umjetnosti	i	
drugo)	od	interesa	za	Općinu,	

•	 obavlja	 i	 druge	poslove	koje	mu	povjeri	Općinsko	
vijeće.

Članak 45. 
Odbor	za	predstavke	i	žalbe:
•	 razmatra	 i	 daje	 prijedloge	 za	 rješavanje	predstavki	
i	žalbi	koje	se	odnose	na	rad	tijela	Općine	i	drugih	
tijela,

•	 razmatra	predstavke	i	žalbe	koje	se	odnose	na	povre-
du	 i	kršenje	propisa	u	ostvarivanju	prava	fizičkih	 i	
pravnih	osoba,	upućuje	ih	nadležnom	tijelu	na	rješa-
vanje	i	o	tome	obavještava	podnositelja	predstavke.

 

Članak 46. 
Odbor	za	procjenu	šteta:
•	 razmatra	zahtjeve	fizičkih	i	pravnih	osoba	i	vrši	pro-
cjenu	šteta	na	poljoprivrednim	i	drugim	zemljištima	
i	objektima,	te	daje	prijedloge	za	naknadu	štete.

Članak 47. 
Odbori	iz	članka	41.,	42.,	43.,	44.,	45.	i	46.	ovog	Sta-

tuta	imaju	predsjednika	i	četiri	člana.
Predsjednike	Odbora	Općinsko	 vijeće	 bira	 iz	 sasta-

va	Općinskog	vijeća,	a	članove	Odbora	Općinsko	vijeće	
može	birati	iz	sastava	Općinskog	vijeća,	članova	udruga,	
predstavnika	ustanova	i	osoba	koje	svojim	radom	i	struč-
nošću	mogu	pridonijeti	kvalitetnijem	radu	Odbora.

Članak 48. 
Općinsko	vijeće	može	uz	radna	tijela	osnovana	ovim	

Statutom,	osnivati	druga	stalna	i	povremena	radna	tijela	
radi	proučavanja	i	razmatranja	pitanja	iz	djelokruga	Op-
ćinskog	vijeća,	pripreme	prijedloga	odluka	i	drugih	aka-
ta,	davanja	mišljenja	i	prijedloga	u	svezi	pitanja	koja	su	
na	dnevnom	redu	sjednice	Općinskog	vijeća.

Sastav,	broj	članova,	djelokrug	i	način	rada	radnih	ti-
jela	utvrđuje	Općinsko	vijeće	posebnim	odlukama.	

IX. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 49. 
Općinski	načelnik	zastupa	Općinu	i	nositelj	je	izvršne	

vlasti	Općine.
Mandat	 općinskog	 načelnika	 i	 njegovog	 zamjenika	

traje	četiri	godine.
Mandat	 općinskog	 načelnika	 i	 njegovog	 zamjenika	

počinje	prvog	radnog	dana	koji	slijedi	danu	objave	ko-
načnih	rezultata	izbora,	odnosno	iznimno	danom	podno-
šenja	ostavke	na	nespojivu	dužnost	ako	je	ista	podnesena	
unutar	roka	od	8	dana	od	dana	proglašenja	konačnih	re-
zultata	izbora.

Mandat	 općinskog	 načelnika	 i	 njegovog	 zamjeni-
ka	 traje	do	prvog	 radnog	dana	koji	 slijedi	danu	objave	
konačnih	 rezultata	 izbora	 novoga	 općinskog	 načelnika,	
odnosno	 iznimno,	 do	 stupanja	 na	 snagu	 odluke	 Vlade	
Republike	Hrvatske	o	raspuštanju	općinskog	vijeća	i	ra-
zrješenju	općinskog	načelnika.

Osoba	 koja	 obnaša	 nespojivu	 dužnost	 propisanu	
odredbama	zakona	može	se	kandidirati	za	općinskog	na-
čelnika,	odnosno	njegovog	zamjenika,	a	ako	bude	izabra-
na,	mora	podnijeti	ostavku	na	nespojivu	dužnost	u	roku	
od	8	dana	od	dana	koji	slijedi	danu	proglašenja	konačnih	
rezultata	izbora.

Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	koji	za	vrijeme	
obnašanja	 dužnosti	 prihvate	 nespojivu	 dužnost,	moraju	
podnijeti	ostavku	u	roku	od	8	dana	od	prihvaćanja	nes-
pojive	dužnosti.	

Ukoliko	ne	podnesu	ostavku	sukladno	stavcima	5.	i	6.	
ovog	članka,	prestaje	im	mandat	po	sili	zakona.

Općinskom	načelniku,	te	njegovom	zamjeniku	u	slu-
čaju	 da	 su	 izabrani	 u	Općinsko	vijeće,	mandat	 u	 pred-
stavničkom	tijelu	miruje	po	sili	zakona.
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Članak 50. 
Općinski	načelnik	je	odgovoran	za	ustavnost	i	zako-

nitost	obavljanja	poslova	koji	su	u	njegovom	djelokrugu	
i	za	ustavnost	i	zakonitost	akata	upravnih	tijela	Općine.

U	obavljaju	izvršne	vlasti	općinski	načelnik:
•	 priprema	prijedloge	općih	akata,
•	 izvršava	i	osigurava	izvršavanje	općih	akata	Općin-
skog	vijeća,

•	 predlaže	 Općinskom	 vijeću	 donošenje	 proračuna	 i	
odluke	o	izvršavanju	Proračuna,	s	time	da	podneseni	
prijedlog	proračuna	može	povući	i	nakon	glasanja	o	
amandmanima,	a	prije	glasanja	o	proračunu	u	cjelini,

•	 dostavlja	proračun	i	projekcije,	odluku	o	izvršavanju	
Proračuna	te	izmjene	i	dopune	Proračuna	Ministar-
stvu	financija,

•	 izvještava	općinsko	vijeće	o	preraspodjelama	prora-
čunskih	sredstava,

•	 donosi	odluku	o	korištenju	proračunske	zalihe,
•	 podnosi	Općinskom	vijeću	na	donošenje	godišnji	iz-
vještaj	o	izvršenju	proračuna	do	1.	lipnja	tekuće	go-
dine	za	prethodnu	godinu,	te	polugodišnji	izvještaj	o	
izvršenju	proračuna	do	15.	rujna	tekuće	godine,

•	 podnosi	Općinskom	vijeću	polugodišnje	 izvješće	o	
svom	radu	i	to	do	31.	ožujka	tekuće	godine	za	razdo-
blje	srpanj-prosinac	prethodne	godine	i	do	15.	rujna	
za	razdoblje	siječanj-lipanj	tekuće	godine.

•	 podnosi	Općinskom	vijeću	izvješće	o	izvršenju	pro-
grama	građenja	komunalne	infrastrukture	i	izvješće	
o	 izvršenju	programa	održavanja	komunalne	 infra-
strukture	za	prethodnu	kalendarsku	godinu	istodob-
no	s	izvješćem	o	izvršenju	Proračuna;

•	 upravlja	nekretninama	 i	pokretninama	u	vlasništvu	
Općine	u	skladu	sa	zakonom,	ovim	Statutom	i	općim	
aktima	Općinskog	vijeća	kao	i	o	njezinim	prihodima	
i	rashodima,

•	 odlučuje	 o	 stjecanju	 i	 otuđivanju	 nekretnina	 i	 po-
kretnina	Općine	i		drugom	raspolaganju	imovinom,	
visini	pojedinačne	vrijednosti	do	najviše	0,5%	izno-
sa	 prihoda	 bez	 primitaka	 ostvarenih	 u	 godini	 koja	
prethodi	 godini	 u	 kojoj	 se	 odlučuje	 o	 stjecanju	 i	
otuđivanju	pokretnina	i	nekretnina,	odnosno	raspo-
laganju	ostalom	imovinom,	a	ako	je	taj	iznos	manji	
od	70.000,00	kuna,	tada	može	odlučivati	najviše	do	
iznosa	70.000,00	kuna,	s	tim	da	stjecanje	i	otuđiva-
nje	nekretnina	i	pokretnina	te	raspolaganje	ostalom	
imovinom	mora	biti	planirano	u	proračunu	i	prove-
deno	u	skladu	sa	zakonom,

•	 provodi	 postupak	 natječaja	 i	 donosi	 odluku	 o	 naj-
povoljnijoj	 ponudi	 za	 davanje	 u	 zakup	 poslovnog	
prostora	u	vlasništvu	Općine	u	 skladu	s	posebnom	
odluku	Općinskog	vijeća	o	poslovnim	prostorima;

•	 odlučuje	o	izboru	banke	za	polaganje	novčanih	sred-
stava,

•	 upravlja	raspoloživim	novčanim	sredstvima	na	raču-
nu	proračuna	Općine,

•	 odlučuje	o	davanju	suglasnosti	za	zaduživanje	prav-
nim	osobama	koje	je	osnovala	Općina	ili	koje	su	u	
većinskom	vlasništvu	Općine,

•	 predlaže	Općinskom	vijeću	kupnju	dionica	ili	udjela	
u	trgovačkom	društvu,	kao	i	prodaju	dionica,

•	 daje	prethodnu	suglasnost	za	stjecanje	imovine	bez	
naknade,

•	 sklapa	ugovor	o	zaduživanju,
•	 donosi	 pravilnik	 o	 unutarnjem	 redu	 Jedinstvenog	
upravnog	odjela,

•	 imenuje	i	razrješava	pročelnika	Jedinstvenog	uprav-
nog	odjela,

•	 imenuje	i	razrješava	unutarnjeg	revizora	i	upravite-
lja	vlastitog	pogona

•	 utvrđuje	plan	prijma	u	službu	u	Jedinstveni	upravni	
odjel,

•	 usmjerava	djelovanje	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
Općine	u	obavljanju	poslova	iz	samoupravnog	dje-
lokruga	Općine,	 odnosno	 poslova	 državne	 uprave,	
ako	su	preneseni	na	Općinu,

•	 nadzire	 rad	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela	 Općine	
u	 samoupravnom	 djelokrugu	 i	 poslovima	 državne	
uprave	prenijetim	na	Općinu,

•	 imenuje	 i	 razrješuje	 predstavnike	Općine	Molve	 u	
tijelima	javnih	ustanova,	trgovačkih	društava	i	dru-
gih	pravnih	osoba	kojima	je	osnivač	Općina	Molve,	
osim	 ako	 posebnim	 zakonom	 nije	 drugačije	 odre-
đeno.	Odluku	 o	 imenovanju	 i	 razrješenju	 općinski	
načelnik	je	dužan	dostaviti	predstavničkom	tijelu	u	
roku	od	8	dana	od	donošenja	i	objaviti	u	prvom	broju	
Službenog	glasnika	Općine	Molve	koji	slijedi	nakon	
donošenja	te	Odluke,

•	 predlaže	 izradu	prostornog	plana	kao	 i	njegove	 iz-
mjene	i	dopune	na	temelju	obrazloženih	prijedloga	
fizičkih	i	pravnih	osoba	te	razmatra	i	utvrđuje	konač-
ni	prijedlog	prostornog	plana,

•	 predlaže	program	razvoja	Općine,
•	 daje	 mišljenje	 o	 prijedlozima	 koje	 podnose	 drugi	
ovlašteni	predlagatelji,

•	 rješava	zamolbe	fizičkih	i	pravnih	osoba	za	pomoć	i	
druge	zamolbe	u	skladu	s	odlukama	i	drugim	općim	
aktima	Općinskog	vijeća,	

•	 sklapa	pravne	poslove
•	 donosi	plan	javne	nabave	i	daje	inicijativu	za	pokre-
tanje	postupka	javne	nabave

•	 donosi	odluku	o	objavi	prikupljanja	ponuda	ili	ras-
pisivanja	natječaja	za	obavljanje	komunalnih	djelat-
nosti,

•	 pokreće	postupak	davanja	koncesije,	
•	 daje	prethodnu	suglasnost	na	izmjenu	cijena	komu-
nalnih	usluga,

•	 donosi	godišnji	program	mjera	za	zaštitu	pučanstva	
od	zaraznih	bolesti	za	područje	Općine,	na	prijedlog	
Zavoda	za	javno	zdravstvo	Koprivničko-križevačke	
županije,
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•	 donosi	odluku	o	isplati	naknade	štete	od	elementar-
nih	 nepogoda	 na	 temelju	 provedenog	 postupka	 za	
utvrđivanje	naknade	štete,

•	 organizira	 zaštitu	 od	 požara	 na	 području	 Općine	 i	
vodi	brigu	o	uspješnom	provođenju	 i	poduzimanju	
mjera	za	unapređenje	zaštite	od	požara,

•	 organizira	civilnu	zaštitu,	određuje	operativne	snaga	
i	pravne	osobe	od	interesa	za	zaštitu	i	spašavanje	na	
području	Općine	Molve	i	predlaže	Općinskom	vije-
ću	akte	iz	područja	zaštite	i	spašavanja,

•	 obavlja	i	druge	poslove	predviđene	ovim	Statutom	i	
drugim	propisima.

Članak 51. 
Općinsko	vijeće	može	od	općinskog	načelnika	tražiti	

izvješće	o	pojedinim	pitanjima	iz	njegovog	djelokruga.
Općinski	 načelnik	 podnosi	 izvješće	 po	 zahtjevu	 iz	

stavka	1.	ovog	članka	u	roku	od	30	dana	od	dana	primitka	
zahtjeva.	Ako	jedan	zahtjev	sadrži	veći	broj	različitih	pi-
tanja,	rok	za	podnošenje	izvješća	iznosi	60	dana	od	dana	
primitka	zahtjeva.

Članak 52. 
Općinski	 načelnik	 u	 obavljanju	 poslova	 iz	 samou-

pravnog	djelokruga	Općine	ima	pravo	obustaviti	od	pri-
mjene	opći	akt	Općinskog	vijeća,	ako	ocijeni	da	 je	 tim	
aktom	povrijeđen	zakon	ili	drugi	propis	u	roku	od	8	dana	
od	donošenja	općeg	akta	odlukom	o	obustavi.

Općinski	načelnik	ima	pravo	zatražiti	od	Općinskog	
vijeća	da	u	roku	od	8	dana	od	donošenja	odluke	o	obusta-
vi	otkloni	uočene	nedostatke	u	općem	aktu.

Ako	Općinsko	vijeće	ne	otkloni	uočene	nedostatke	iz	
stavka	2.	ovoga	članka,	općinski	načelnik	dužan	je	bez	
odgode	o	tome	obavijestiti	nadležno	tijelo	državne	upra-
ve	u	čijem	je	djelokrugu	opći	akt.

Članak 53. 
Općinski	 načelnik	 ima	 zamjenika,	 koji	 zamjenjuje	

općinskog	načelnika	u	slučaju	duže	odsutnosti	ili	drugih	
razloga	spriječenosti	u	obavljanju	svoje	dužnosti.	Sma-
tra	se	da	je	općinski	načelnik	duže	odsutan	ili	spriječen	
obavljati	svoju	dužnost	ako	duže	od	30	dana	nije	prisutan	
u	 prostorijama	 Općine	 a	 pritom	 dužnosnicima	 i	 zapo-
slenicima	Općine	nije	neposredno	dostupan	na	drugom	
mjestu	 radi	 dogovora	 o	 obavljanju	 poslova,	 donošenja	
odluka,	potpisivanja	akata	i	sl.

Zamjenik	 koji	 obnaša	 dužnost	 općinskog	načelnika,	
iznimno	 je	 izvršno	 tijelo	 u	 slučajevima	propisanim	za-
konom	te	ima	sva	prava	i	dužnosti	općinskog	načelnika.

Zamjenik	 koji	 obnaša	 dužnost	 općinskog	 načelnika	
je	zamjenik	općinskog	načelnika	koji	 je	 izabran	na	ne-
posrednim	 izborima	 zajedno	 s	 općinskim	 načelnikom,	
a	 dužnost	 općinskog	 načelnika	 obnaša	 ako	 je	 mandat	
općinskog	 načelnika	 prestao	 nakon	 isteka	 dvije	 godine	
mandata	u	Općini	Molve,	odnosno	do	provedbe	prijevre-

menih	izbora,	ako	je	prestanak	mandata	općinskog	načel-
nika	nastupio	prije	isteka	dvije	godine	mandata	u	Općini	
Molve.

Članak 54. 
Općinski	načelnik	može	obavljanje	određenih	poslo-

va	iz	svog	djelokruga	povjeriti	zamjeniku,	ali	mu	time	ne	
prestaje	odgovornost	za	njihovo	obavljanje.

Zamjenik	općinskog	načelnika	je	u	slučaju	iz	stavka	
1.	ovog	članka	dužan	pridržavati	se	uputa	općinskog	na-
čelnika.

Članak 55. 
Općinski	 načelnik	 i	 njegov	 zamjenik	 odlučuju	 hoće	

li	dužnost	na	koju	su	izabrani	obavljati	profesionalno	ili	
volonterski	te	su	u	roku	od	8	dana	od	dana	stupanja	na	
dužnost	 dužni	 dostaviti	 pisanu	 obavijest	 Jedinstvenom	
upravnom	odjelu	o	tome	na	koji	način	će	obnašati	duž-
nost,	u	protivnom,	za	osobu	koja	nije	postupila	na	pret-
hodni	način	smatra	se	da	dužnost	obavlja	volonterski.

Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	mogu	promijeni-
ti	način	obavljanja	dužnosti	u	tijeku	mandata,	dostavom	
pisane	obavijesti	o	promjeni	načina	obavljanja	dužnosti	
Jedinstvenom	upravnom	odjelu.

Osobe	 koje	 dužnost	 obavljaju	 volonterski	 ne	 mogu	
promijeniti	način	obavljanja	dužnosti	u	godini	održava-
nja	redovnih	lokalnih	izbora.

Novi	način	obavljanja	dužnosti	započinje	prvog	dana	
sljedećeg	mjeseca	nakon	dostave	obavijesti	iz	stavka	2.	
ovoga	članka.

Općinski	 načelnik	 i	 njegov	 zamjenik	 koji	 dužnost	
obavljaju	 profesionalno,	 za	 vrijeme	 profesionalnog	
obavljanja	dužnosti	ostvaruju	pravo	na	plaću	kao	i	druga	
prava	 iz	 rada,	 a	vrijeme	obavljanja	dužnosti	uračunava	
im	se	u	staž	osiguranja.

Općinski	 načelnik	 i	 njegov	 zamjenik	 koji	 dužnost	
obavljaju	volonterski,	imaju	pravo	na	naknadu	za	rad.

Općinski	načelnik	i	njegov	zamjenik	koji	su	dužnost	
obavljali	 profesionalno	posljednjih	6	mjeseci	prije	pre-
stanka	obavljanja	dužnosti,	po	prestanku	profesionalnog	
obavljanja	 dužnosti	 ostvaruju	 prava	 na	 naknadu	 plaće	
i	 staž	osiguranja	za	vrijeme	od	6	mjeseci	po	prestanku	
profesionalnog	obavljanja	dužnosti	i	to	u	visini	prosječne	
plaće	koja	im	je	isplaćivana	za	vrijeme	posljednjih	6	mje-
seci	prije	prestanka	profesionalnog	obavljanja	dužnosti.

Osobe	 koje	 su	 dužnost	 obavljale	 profesionalno	ma-
nje	od	6	mjeseci	prije	prestanka	obavljanja	dužnosti,	po	
prestanku	profesionalnog	obavljanja	dužnosti	 ostvaruju	
prava	na	naknadu	plaće	i	staž	osiguranja	za	vrijeme	od	
onoliko	mjeseci	po	prestanku	profesionalnog	obavljanja	
dužnosti	koliko	su	dužnost	obavljali	profesionalno,	i	to	u	
visini	prosječne	plaće	koja	im	je	isplaćivana	za	vrijeme	
prije	prestanka	profesionalnog	obavljanja	dužnosti.

Osobe	koje	dužnost	nisu	obavljale	profesionalno	ne-
maju	pravo	na	naknadu	po	prestanku	obavljanja	dužnosti.

Naknada	iz	stavka	6.	i	7.	ovoga	članka	isplaćuje	se	na	
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teret	proračuna	Općine	Molve.	
Ostvarivanje	prava	iz	stavka	6.	i	7.	ovog	članka	pre-

staje	prije	isteka	roka	na	vlastiti	zahtjev,	zapošljavanjem,	
umirovljenjem	ili	izborom	na	drugu	dužnost	koju	obavlja	
profesionalno.	

Općinskom	načelniku	i	njegovom	zamjeniku	prava	na	
temelju	obavljanja	dužnosti	prestaju	danom	izbora	novo-
ga	općinskog	načelnika	i	njegovog	zamjenika.

Članak 56. 
Općinskom	načelniku	odnosno	njihovom	zamjeniku	

mandat	prestaje	po	sili	zakona:
1. danom	 dostave	 pisane	 ostavke	 sukladno	 pravilima	
o	dostavi	propisanim	Zakonom	o	općem	upravnom	
postupku,	

2.	danom	pravomoćnosti	sudske	odluke	o	oduzimanju	
poslovne	sposobnosti,

3. danom	pravomoćnosti	sudske	presude	kojom	je	osu-
đen	na	bezuvjetnu	kaznu	zatvora	u	 trajanju	dužem	
od	jednog	mjeseca,

4. danom	 prestanka	 prebivališta	 na	 području	 Općine	
Molve,	

5. danom	prestanka	državljanstva	sukladno	odredbama	
zakona	kojim	se	uređuje	hrvatsko	državljanstvo,	

6. smrću,
7.	danom	stupanja	na	snagu	rješenja	Vlade	o	razrješe-
nju	dužnosti,

8.	u	roku	od	8	dana	od	prihvaćanja	nespojive	dužnosti,	
ukoliko	nisu	podnijeli	ostavku.
Ako	 općinskom	 načelniku	 nastupom	 okolnosti	 iz	

stavka	1.	ovoga	članka	mandat	prestane	prije	isteka	dvi-
je	 godine	 mandata,	 pročelnik	 Jedinstvenog	 upravnog	
odjela	će	u	roku	od	8	dana	obavijestiti	Vladu	Republike	
Hrvatske	o	prestanku	mandata	općinskog	načelnika	radi	
raspisivanja	 prijevremenih	 izbora	 za	 novog	 općinskog	
načelnika.

Općinski	načelnik	od	dana	raspisivanja	izbora	za	op-
ćinskog	 načelnika	 pa	 do	 dana	 stupanja	 na	 dužnost	 no-
voga	općinskog	načelnika	može	obavljati	samo	poslove	
koji	su	neophodni	za	redovito	i	nesmetano	funkcionira-
nje	Općine	Molve.

Članak 57. 
Ako	 je	 prestanak	mandata	 općinskog	 načelnika	 na-

stupio	prije	 isteka	dvije	godine	mandata,	 raspisat	 će	 se	
prijevremeni	 izbori	 za	 općinskog	 načelnika	 i	 njegovog	
zamjenika.	 Do	 provedbe	 prijevremenih	 izbora	 dužnost	
općinskog	načelnika,	gradonačelnika	obnašat	će	njegov	
zamjenik	koji	je	izabran	zajedno	s	njim,	a	ako	je	mandat	
prestao	 i	 zamjeniku,	 do	provedbe	prijevremenih	 izbora	
dužnost	općinskog	načelnika	obnašat	će	povjerenik	Vla-
de	Republike	Hrvatske.

Ako	je	prestanak	mandata	općinskog	načelnika	nastu-
pio	nakon	isteka	dvije	godine	mandata	neće	se	raspisati	
prijevremeni	 izbori	 za	 općinskog	 načelnika,	 a	 dužnost	

općinskog	načelnika,	do	kraja	mandata	obnašat	će	njegov	
zamjenik	koji	je	izabran	zajedno	s	njim.

Ako	za	vrijeme	trajanja	mandata	općinskog	načelnika	
prestane	mandat	samo	njegovom	zamjeniku,	neće	se	ras-
pisati	prijevremeni	izbori	za	zamjenika.

Ako	prestane	mandat	zamjeniku	koji	obnaša	dužnost	
općinskog	načelnika,	iz	stavka	2.	ovoga	članka,	raspisat	
će	se	prijevremeni	izbori	za	općinskog	načelnika	i	njego-
vog	zamjenika.	Do	provedbe	prijevremenih	izbora	duž-
nost	 općinskog	 načelnika	 obnašat	 će	 povjerenik	Vlade	
Republike	Hrvatske.

Ako	 je	 prestanak	 mandata	 općinskog	 načelnika	 i	
njegovog	 zamjenika	 nastupio	 opozivom,	 raspisat	 će	 se	
prijevremeni	 izbori	 za	 općinskog	 načelnika	 i	 njegovog	
zamjenika.	 Do	 provedbe	 prijevremenih	 izbora	 dužnost	
općinskog	načelnika	obnašat	će	povjerenik	Vlade	Repu-
blike	Hrvatske.

Članak 58. 
O	svim	promjenama	tijekom	mandata	općinskog	na-

čelnika	 i	 njegovog	 zamjenika,	 pročelnik	 Jedinstvenog	
upravnog	odjela	dužan	 je	bez	odgode	obavijestiti	 tijelo	
državne	uprave	nadležno	za	 lokalnu	 i	područnu	 (regio-
nalnu)	samoupravu.

Pročelnik	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela	 ovlašten	 je	
za	donošenje	deklaratornih	odluka	o	početku,	načinu	te	
prestanku	obnašanja	dužnosti	općinskog	načelnika	i	nje-
govog	 zamjenika,	 kao	 i	 pojedinačnih	 rješenja	 o	 visini	
plaće	utvrđene	sukladno	odredbama	posebnog	zakona.

Općinski	 načelnik	 i	 njegov	 zamjenik	mogu	 se	 opo-
zvati	i	na	način	propisan	člankom	19.	ovoga	Statuta,	te	
na	drugi	način	propisan	zakonom.

Ako	 na	 referendumu	 bude	 donesena	 odluka	 o	 opo-
zivu	općinskog	načelnika	 i	 njegovog	zamjenika	koji	 je	
izabran	zajedno	s	njim,	mandat	im	prestaje	danom	objave	
rezultata	referenduma,	a	do	provođenja	prijevremenih	iz-
bora	dužnost	općinskog	načelnika	obnašat	će	povjerenik	
kojeg	imenuje	Vlada	Republike	Hrvatske.

V. UPRAVNA TIJELA

Članak 59. 
	Poslove	iz	samoupravnog	djelokruga	Općine	utvrđe-

ne	 zakonom	 i	ovim	Statutom	 te	obavljanje	poslova	dr-
žavne	uprave	koji	su	zakonom	prenijeti	na	Općinu	obav-
lja	Jedinstveni	upravni	odjel.

Ustrojstvo	i	djelokrug	Jedinstvenog	upravnog	odjela	
uređuje	se	posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća.

Jedinstvenim	upravnim	odjelom	Općine	upravlja	pro-
čelnik	kojeg	na	temelju	javnog	natječaja	imenuje	općin-
ski	načelnik.

Članak 60. 
Jedinstveni	upravni	odjel	neposredno	izvršava	i	nad-

zire	provođenje	općih	i	pojedinačnih	akata	tijela	Općine,	
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te	u	slučaju	neprovođenja	općeg	akta	poduzima	propisa-
ne mjere. 

Članak 61. 
Jedinstveni	upravni	odjel	samostalan	je	u	okviru	svog	

djelokruga,	a	za	zakonito	i	pravovremeno	obavljanje	po-
slova	iz	svoje	nadležnosti	odgovoran	je	Općinskom	na-
čelniku.

Sredstva	za	rad	Jedinstvenog	upravnog	odjela	osigu-
ravaju	se	u	Proračunu	Općine	i	iz	drugih	prihoda	u	skladu	
sa	zakonom.

VI. JAVNE SLUŽBE

Članak 62. 
Općina	u	okviru	samoupravnog	djelokruga	osigurava	

obavljanje	 djelatnosti	 kojima	 se	 zadovoljavaju	 svakod-
nevne	potrebe	građana	na	području	komunalnih,	društve-
nih	i	drugih	djelatnosti	za	koje	je	zakonom	utvrđeno	da	
se	obavljaju	kao	javna	služba.

Općina	osigurava	obavljanje	djelatnosti	 iz	 stavka	1.	
ovog	 članka	 osnivanjem	 trgovačkih	 društava,	 	 javnih	
ustanova,	drugih	pravnih	osoba	i	vlastitih	pogona.

Obavljanje	određenih	djelatnosti	Općina	može	povje-
riti	drugim	pravnim	i	fizičkim	osobama	temeljem	ugovo-
ra	o	koncesiji,	odnosno	ugovora	o	povjeravanju	poslova.

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 63. 
Sve	pokretne	i	nepokretne	stvari	te	imovinska	prava	

koja	pripadaju	Općini	čine	imovinu	Općine.

Članak 64. 
Imovinom	 Općine	 upravljaju	 Općinski	 načelnik	 i	

Općinsko	vijeće	u	skladu	s	odredbama	ovog	Statuta	pa-
žnjom	dobrog	domaćina.

Općinski	načelnik	u	postupku	upravljanja	imovinom	
Općine	donosi	pojedinačne	akte	glede	upravljanja	imovi-
nom,	na	temelju	općeg	akta	Općinskog	vijeća	o	uvjetima,	
načinu	 i	 postupku	 raspolaganja	 imovinom	u	 vlasništvu	
Općine.

Članak 65. 
Općina	ima	prihode	kojima	u	okviru	svog	samouprav-

nog	djelokruga	slobodno	raspolaže.
Prihodi	Općine	su:
•	 općinski	 porezi	 naknade,	 doprinosi	 i	 pristojbe,	 u	
skladu	sa	zakonom	i	posebnim	odlukama	Općinskog	
vijeća,

•	 prihodi	od	stvari	i	imovinskih	prava	u	vlasništvu	Op-
ćine,

•	 prihodi	od	trgovačkih	društava	i	drugih	pravnih	oso-
ba	 u	 vlasništvu	 Općine	 odnosno	 u	 kojima	Općina	
ima	udjele	ili	dionice,

•	 prihodi	od	naknada	za	koncesije,
•	 novčane	kazne	i	oduzeta	imovinska	korist	za	prekr-
šaje	koje	propiše	Općina	u	skladu	sa	zakonom,

•	 udio	u	zajedničkom	porezu,
•	 sredstva	 pomoći	Republike	Hrvatske	 predviđene	 u	
Državnom	proračunu,	

•	 sredstva	pomoći	 i	dotacije	predviđena	u	Proračunu	
Koprivničko-križevačke	županije,

•	 drugi	prihodi	određeni	zakonom.
Svi	prihodi	i	primici,	te	rashodi	i	izdaci	Općine	iska-

zuju	se	u	Proračunu	Općine.
Svi	 prihodi	 i	 primici	 Proračuna	Općine	moraju	 biti	

raspoređeni	 u	 proračunu	 po	 ekonomskoj	 klasifikaciji	 i	
iskazani	po	izvorima	iz	kojih	potječu.

Svi	rashodi	i	izdaci	proračuna	moraju	biti	raspoređe-
ni	 u	 Proračunu	 prema	 proračunskim	 klasifikacijama	 te	
uravnoteženi	s	prihodima	i	primicima.

Članak 66. 
Proračun	Općine	i	odluka	o	izvršenju	proračuna	do-

nosi	se	za	proračunsku	godinu	i	vrijedi	za	godinu	za	koju	
je	donesen.

Proračunska	godina	je	razdoblje	od	dvanaest	mjeseci	
koja	počinje	1.	siječnja,	a	završava	31.	prosinca.

Članak 67. 
Općinsko	 vijeće	 donosi	 proračun	 za	 sljedeću	 prora-

čunsku	godinu	na	način	i	u	rokovima	propisanim	zako-
nom. 

Ako	se	proračun	za	sljedeću	proračunsku	godinu	ne	
može	donijeti	u	propisanom	roku,	Općinsko	vijeće	dono-
si	odluku	o	privremenom	financiranju	na	način	i	postup-
ku	propisanim	zakonom	i	svojim	poslovnikom	i	to	najdu-
že	za	razdoblje	od	prva	tri	mjeseca	proračunske	godine.	

Odluku	o	privremenom	financiranju	iz	stavka	2.	ovog	
članka,	na	prijedlog	općinskog	načelnika,	Općinsko	vije-
će	donosi	do	31.	prosinca	u	skladu	s	posebnim	zakonom.

U	slučaju	kad	je	raspušteno	samo	Općinsko	vijeće,	a	
Općinski	načelnik	nije	razriješen,	do	imenovanja	povje-
renika	Vlade	Republike	Hrvatske,	financiranje	se	obavlja	
izvršavanjem	redovnih	i	nužnih	rashoda	i	izdataka	teme-
ljem	odluke	o	financiranju	nužnih	rashoda	i	izdataka	koju	
donosi	Općinski	načelnik.

Po	 imenovanju	povjerenika	Vlade	Republike	Hrvat-
ske,	općinski	načelnik	predlaže	povjereniku	novu	odluku	
o	financiranju	nužnih	rashoda	i	izdataka	u	koju	su	uklju-
čeni	ostvareni	prihodi	i	primici	te	izvršeni	rashodi	i	izda-
ci	u	vremenu	do	dolaska	povjerenika.

Ako	se	do	31.	ožujka	ne	donese	proračun,	povjerenik	
donosi	odluku	o	financiranju	nužnih	 rashoda	 i	 izdataka	
za	razdoblje	do	donošenja	proračuna.

Članak 68. 
Ako	se	 tijekom	proračunske	godine,	zbog	 izvanred-

nih	nepredviđenih	okolnosti,	smanje	prihodi	i	primici	ili	
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povećaju	rashodi	i	izdaci	utvrđeni	proračunom,	proračun	
se	mora	uravnotežiti	smanjenjem	predviđenih	rashoda	i	
izdataka	ili	pronalaženjem	novih	prihoda	i	primitaka.

Uravnoteženje	 proračuna	 provodi	 se	 tijekom	 prora-
čunske	godine	izmjenama	i	dopunama	proračuna	po	po-
stupku	propisnom	za	donošenje	proračuna.

Članak 69. 
Materijalno	 i	financijsko	poslovanje	Općine	nadzire	

Općinsko	vijeće.
Zakonitost	 materijalnog	 i	 financijskog	 poslovanja	

Općine	nadzire	Ministarstvo	financija	odnosno	drugo	za-
konom	određeno	tijelo.

IX. AKTI OPĆINE

Članak 70. 
Općinsko	vijeće	na	temelju	prava	i	ovlaštenja	utvrđe-

nih	zakonom	i	ovim	Statutom	donosi:	Statut,	Poslovnik,	
proračun,	odluku	o	izvršavanju	proračuna,	odluke	i	druge	
opće	akte	i	zaključke.

Općinsko	vijeće	donosi	rješenja	i	druge	pojedinačne	
akte,	kada	u	skladu	sa	zakonom	rješava	o	pravima,	obve-
zama	i	pravnim	interesima	fizičkih	i	pravnih	osoba.

Članak 71. 
Općinski	načelnik	u	poslovima	iz	svog	djelokruga	do-

nosi:	zaključke,	rješenja,	pravilnike,	odluke	i	druge	akte	
kada	je	za	to	ovlašten	zakonom	ili	općim	aktom	Općin-
skog	vijeća.

Članak 72. 
Radna	tijela	Općinskog	vijeća	donose	zaključke	i	pre-

poruke. 

Članak 73. 
Općinski	načelnik	osigurava	izvršenje	općih	akata	iz	

članka	88.	ovog	Statuta,	na	način	i	u	postupku	propisa-
nom	ovim	Statutom,	te	nadzire	zakonitost	rada	upravnih	
tijela	u	obavljanju	poslova	iz	svog	samoupravnog	djelo-
kruga.	

Članak 74. 
Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	u	izvršavanju	općih	

akata	Općinskog	vijeća	donosi	pojedinačne	akte	kojima	
rješava	o	pravima,	obvezama	i	pravnim	interesima	fizič-
kih	i	pravnih	osoba	(upravne	stvari).

Protiv	 pojedinačnih	 akata	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka,	
može	 se	 izjaviti	 žalba	 nadležnom	upravnom	 tijelu	Ko-
privničko-križevačke	županije	te	pokrenuti	upravni	spor	
sukladno	odredbama	Zakona	o	upravnim	sporovima.

Jedinstveni	upravni	odjel	Općine	u	obavljanju	povje-
renih	poslova	državne	uprave	rješava	u	upravnim	stvari-
ma	u	prvom	stupnju.

Protiv	 pojedinačnih	 akata	 iz	 stavka	 3.	 ovog	 članka,	

može	se	 izjaviti	žalba	nadležnom	tijelu	državne	uprave	
u	skladu	s	posebnim	zakonom	kojim	se	uređuje	pojedino	
upravno	područje.

Na	donošenje	pojedinačnih	akata	 shodno	 se	primje-
njuju	 odredbe	 Zakona	 o	 općem	 upravnom	 postupku	 i	
drugih	propisa.

U	 izvršavanju	općih	akata	Općinskog	vijeća	pojedi-
načne	 akte	 donose	 i	 pravne	 osobe	 kojima	 je	 odlukom	
Općinskog	vijeća,	u	skladu	sa	zakonom	povjereno	obav-
ljanje	javnih	ovlasti	u	poslovima	iz	samoupravnog	djelo-
kruga	Općine.

 
Članak 75. 

Protiv	pojedinačnih	akata	Općinskog	vijeća	 i	općin-
skog	načelnika	kojima	se	rješava	o	pravima,	obvezama	
i	 pravnim	 interesima	 fizičkih	 i	 pravnih	 osoba,	 ako	 po-
sebnim	 zakonom	nije	 drugačije	 propisano,	 ne	može	 se	
izjaviti	žalba,	već	se	može	pokrenuti	upravni	spor.

Članak 76. 
Nadzor	nad	zakonitošću	općih	akata	Općinskog	vijeća	

u	njegovom	samoupravnom	djelokrugu	obavlja	nadležno	
tijelo	državne	uprave	u	čijem	je	djelokrugu	opći	akt.	

Nadzor	zakonitosti	rada	predstavničkog	tijela	obavlja	
tijelo	državne	uprave	nadležno	za	lokalnu	i	područnu	(re-
gionalnu)	samoupravu.

 
Članak 77. 

Detaljnije	odredbe	o	aktima	Općine	i	postupku	dono-
šenja	akata	utvrđuju	se	Poslovnikom	Općinskog	vijeća.

Članak 78. 
Opći	akti	 se	prije	 stupanja	na	 snagu	objavljuju	 se	u	

„Službenom	glasniku	Općine	Molve”.
Opći	akti	stupaju	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve,	osim	ako	nije	zbog	osobito	opravdanih	razloga,	op-
ćim	aktom	propisano	da	opći	akt	stupa	na	snagu	prvog	
dana	od	dana	objave.

Opći	akti	ne	mogu	imati	povratno	djelovanje.

X. JAVNOST RADA

Članak 79. 
Rad	Općinskog	vijeća,	Općinskog	načelnika	i	Jedin-

stvenog	upravnog	odjela	Općine	je	javan.
Predstavnici	 udruga	 građana,	 građani	 i	 predstavni-

ci	medija	mogu	pratiti	rad	Općinskog	vijeća	u	skladu	s	
odredbama	Poslovnika	Općinskog	vijeća.

Članak 80. 
Javnost	rada	Općinskog	vijeća	osigurava	se:
•	 javnim	održavanjem	sjednica,
•	 izvještavanjem	i	napisima	u	tisku	i	drugim	oblicima	
javnog	priopćavanja,

•	 objavljivanjem	akata	u	„Službenom	glasniku	Općine	
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Molve“	i	na	web	stranicama	Općine.
•	 	 Javnost	rada	općinskog	načelnika	osigurava	se:
•	 održavanjem	konferencija	za	medije,
•	 izvještavanjem	i	napisima	u	tisku	i	drugim	oblicima	
javnog	priopćavanja,

•	 objavljivanjem	akata	u	„Službenom	glasniku	Općine	
Molve“	i	na	web	stranicama	Općine.
Javnost	 rada	 Jedinstvenog	 upravnog	 odjela	 Općine	

osigurava	se	izvještavanjem	i	napisima	u	tisku	i	drugim	
oblicima	javnog	priopćavanja.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81. 
Prijedlog	 za	 izmjenu	 i	 dopunu	 ili	 donošenje	 novog	

Statuta	može	podnijeti	jedna	trećina	članova	Općinskog	
vijeća,	Općinski	načelnik	i	Odbor	za	Statut	i	Poslovnik.

Prijedlog	mora	biti	obrazložen,	a	podnosi	se	predsjed-
niku	Općinskog	vijeća.

Općinsko	vijeće,	većinom	glasova	svih	članova,	od-
lučuje	da	li	će	pristupiti	raspravi	o	predloženoj	izmjeni	i	
dopuni Statuta.

Ako	se	ni	nakon	ponovljene	rasprave	ne	donese	odlu-
ka	da	će	se	pristupiti	raspravi	o	predloženoj	izmjeni	i	do-
puni,	isti	prijedlog	se	ne	može	ponovno	staviti	na	dnevni	
red	Općinskog	vijeća,	prije	isteka	roka	od	šest	mjeseci	od	
dana	zaključivanja	rasprave	o	prijedlogu.

Ukoliko	je	potrebno	pojedine	odredbe	Statuta	uskla-
diti	sa	zakonom,	kao	i	u	slučaju	kada	je	promjena	orga-
nizacijskog	karaktera	 ili	 se	 radi	 o	manjim	promjenama	
koje	bitno	ne	utječu	na	ustroj	i	nadležnost	Jedinstvenog	
upravnog	odjela	promjenu	Statuta	može	 izvršiti	Općin-
sko	 vijeće	 bez	 prethodne	 javne	 rasprave,	 na	 prijedlog	
Odbora	za	Statut	i	Poslovnik		 te	se	u	tom	slučaju	nacrt	
prijedloga	 statutarne	 odluke	 o	 promjeni	 Statuta	 smatra	
konačnim	prijedlogom	Odluke.

Članak 82. 
Odluke	i	drugi	opći	akti	doneseni	na	temelju	Statuta	

Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-križevač-
ke	županije”	broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	
Molve”	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.)	i	zakona,	uskladit	će	se	s	
odredbama	ovog	Statuta	i	zakona	kojim	se	uređuje	poje-
dino	područje	u	zakonom	propisanom	roku.

 
Članak 83. 

Danom	stupanja	na	snagu	ovog	Statuta	prestaje	važiti	
Statut	 Općine	 Molve	 („Službeni	 glasnik	 Koprivničko-
križevačke	županije”	broj	5/13.	 i	3/15.	 i	„Službeni	gla-
snik	Općine	Molve”	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.).

Članak 84.
Ovaj	Statut	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.	

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	012-03/20-01/1
URBROJ:	2137/17-01-20-2
Molve,	20.ožujka	2020.

	 	 	PREDSJEDNIK			
				Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	35.	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi	(„Narodne	novine”	broj	33/01.,	
60/01.	 –	 vjerodostojno	 tumačenje,	 129/05.,	 109/07.,	
125/08.,	109/07.,	36/09.,	150/11.,	144/12.	i	19/13.	–	pro-
čišćeni	tekst,	137/15.,	123/17.	i	98/19.)		i	članka	29.	Sta-
tuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-kri-
ževačke	županije“	broj	5/13	 i	3/15,	 i	„Službeni	glasnik	
Općine	Molve“	broj	1/18,	2/19	i	4/19)	Općinsko	vijeće	
Općine	Molve	je	na	34.	sjednici	održanoj	dana	20.	ožujka	
2020.	godine	donijelo	

Z A K L J U Č A K

1.	 Prihvaća	 se	 prijedlog	Odbora	 za	 Statut	 i	 Poslov-
nik	Općinskog	vijeća	Općine	Molve	za	donošenje	novog	
Statuta	Općine	Molve,	umjesto	novih	izmjena	i	dopuna	
vezano	za	potrebu	usklađenja	s	Zakonom	o	izmjenama	i	
dopunama	Zakona	o	 lokalnoj	 i	područnoj	 (regionalnoj)	
samoupravi	(„Narodne	novine”	broj	98/19.).	

2.	Donošenje	novog	Statuta	izvršit	će	se	bez	prethod-
ne	 javne	 rasprave	 s	 obzirom	da	 se	 radi	 o	 usklađivanju	
postojećeg	Statuta	sa	Zakonom	o	izmjenama	i	dopunama	
Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	(regionalnoj)	samoupravi	
(„Narodne	novine”	broj	98/19.)	i	da	se	radi	o	nekim	ma-
njim	promjenama	koje	bitno	ne	utječu	na	ustroj	i	nadlež-
nost	tijela	Općine	Molve.

3.	Nacrt	 prijedloga	novog	Statuta,	 u	 tekstu	kojeg	 je	
predložio	Odbor	za	Statut	 i	Poslovnik,	koji	čini	sastav-
ni	dio	ovog	Zaključka,	smatra	se	Konačnim	prijedlogom	
statuta.	

4.	Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasni-
ku	Općine	Molve.”.	

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	012-03/20-01/1
URBROJ:	2137/17-01-20-1
Molve,	20.	ožujka	2020.
	 	 PREDSJEDNIK:		Zdravko	Tuba,	v.r.
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Na	temelju	članka	10.	stavka	3.	Zakona	o	financira-
nju	političkih	aktivnosti	i	izborne	promidžbe	(„Narodne	
novine“	broj	98/19.)	i	članka	29.	Statuta	Općine	Molve	
(„Službeni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	 županije“	
broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	Molve”	broj	
1/18.,	2/19.	i	4/19.),		Općinsko	vijeće	Općine	Molve	na	
34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	godine	donijelo	je

ODLUKU
o raspoređivanju redovitih sredstava 

za rad političkih stranaka i člana 
izabranog s liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Molve za 2020. godinu

Članak 1.
Odlukom	o	raspoređivanju	redovitih	sredstava	za	rad	

političkih	stranaka	i	člana	izabranog	s	liste	grupe	birača	
zastupljenih	u	Općinskom	vijeću	Općine	Molve	za	2020.	
godinu	(u	daljnjem	tekstu:	Odluka)	raspoređuju	se	redo-
vita	sredstva	za	rad	političkih	stranaka	i	člana	izabranog	
s	liste	grupe	birača	zastupljenog	u	Općinskom	vijeću	Op-
ćine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	Općinsko	vijeće)	koja	se	
osiguravaju	u	Proračunu	Općine	Molve	za	2020.	godinu	
(u	daljnjem	tekstu:	Proračun).

Članak 2.
Sredstva	za	rad	političkih	stranaka	i	člana	izabranog	s	

liste	grupe	birača	zastupljenih	u	Općinskom	vijeću	Opći-
ne	Molve	za	2020.	godinu	iz	članka	1.	ove	Odluke	osigu-
ravaju	se	u	Proračunu	u	iznosu	11.300,00	kuna.

Članak 3.
Iznos	sredstava	za	svakog	člana	u	Općinskom	vijeću	

za	razdoblje	iz	članka	1.	ove	Odluke	utvrđuje	se	u	iznosu	
od	1.000,00	kuna,	tako	da	se	pojedinoj	političkoj	stranci,	
odnosno	članu	 izabranom	s	 liste	grupe	birača,	 raspore-
đuju	sredstva	razmjerno	broju	njihovih	članova	u	Općin-
skom	vijeću	na	sljedeći	način:

1. Hrvatskoj	 seljačkoj	 stranci	 (HSS),	 6	 članova	 –	
6.000,00	kuna.

2.	Hrvatskoj	demokratskoj	zajednici	(HDZ),	4	člana	–	
4.000,00	kuna.

3. Stanku	Molnaru,	članu	izabranom	s	liste	grupe	bira-
ča	–	1.000,00	kuna.

Članak 4.
Za	svakog	izabranog	člana	Općinskog	vijeća	podza-

stupljenog	spola,	političkim	strankama	pripada	i	pravo	na	
naknadu	u	visini	od	10%	iznosa	predviđenog	po	svakom	
članu	Općinskog	vijeća,	odnosno	u	visini	od	100,00	kuna	
te	se	političkim	strankama	naknada	raspoređuje	na	slje-
deći	način:

1. Hrvatskoj	 seljačkoj	 stranci	 (HSS)	 za	 2	 članice	 –	
200,00	kuna.

2.	Hrvatskoj	demokratskoj	zajednici	(HDZ)	za	1	člani-
cu	–	100,00	kuna.

Članak 5.
Sredstva	utvrđena	u	članku	3.	i	4.	ove	Odluke	dozna-

čuju	 se	 na	 žiro-račun	 političke	 stranke,	 odnosno	 člana	
izabranog	s	liste	grupe	birača,	tromjesečno,	u	jednakim	
obrocima,	s	time	da	se	isplata	posljednjeg	obroka	treba	
isplatiti	najkasnije	do	31.	prosinca	2020.	godine.

Članak 6.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	402-01/20-01/1
URBROJ:	2137/17-01-20-1
Molve,	20.	ožujka	2020.

PREDSJEDNIK:
												Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	35.	stavka	2.	Zakona	o	vlasništvu	i	
drugim	stvarnim	pravima	(„Narodne	novine“	broj	91/96.,	
68/98.,	137/99.,	22/00.,	129/00.,	114/01.,	79/06.,	141/06.,	
146/08.,	38/09.,	153/09.,	143/12.,	152/14.	i	81/15.	–	pro-
čišćeni	tekst),	članka	35.	točke	2.,		članka	48.	stavka	2.	
i	3.	Zakona	o	 lokalnoj	 i	područnoj	 (regionalnoj)	 samo-
upravi	 („Narodne	 novine“	 broj	 33/01.,	 60/01.	 –	 vjero-
dostojno	 tumačenje,	106/06.,	129/05.,	109/07.,	125/08.,	
36/09.,	 150/11.,	 144/12.,	 19/13.	 –	 pročišćeni	 tekst	 i	
137/15.	 –	 ispravak)	 i	 članka	29.	Statuta	Općine	Molve	
(„Službeni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	 županije	
broj	5/13.	i	3/15	i	„Službeni	glasnik	Općine	Molve“	broj	
01/18.,	2/19.	i	4/19.)	Općinsko	vijeće	Općine	Molve	na	
34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	godine	donijelo	je

ODLUKU
o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Molve

Članak 1.
Odlukom	o	načinu	raspolaganja,	korištenja	i	upravlja-

nja	nekretninama	u	vlasništvu	Općine	Molve	(u	daljnjem	
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tekstu:	Odluka)	uređuje	se	nadležnost	i	postupanje	tijela	
Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	Općina)	u	raspolaga-
nju,	 korištenju	 i	 upravljanju	 nekretninama	u	 vlasništvu	
Općine.

Članak 2.
Ova	Odluka	ne	primjenjuje	se	na:
•	 zakup	i	kupoprodaju	poslovnog	prostora	u	vlasniš-
tvu	 Općine,	 sukladno	 posebnoj	 odluci	 Općinskog	
vijeća	Općine	Molve	 (u	daljnjem	tekstu:	Općinsko	
vijeće)		i	Zakonu	o	zakupu	i	kupoprodaji	poslovnog	
prostora,

•	 raspolaganje	 nekretninama	 kroz	 postupke	 dodjele	
koncesija	 ili	 uspostavu	odnosa	 javno-privtnog	par-
tnerstva,	koji	su	regulirani	posebnim	zakonom

Članak 3.
Općinsko	vijeće,	odnosno	općinski	načelnik	Općine	

Molve	(u	daljnjem	tekstu:	općinski	načelnik)	raspolažu,	
koriste	 i	 upravljaju	 nekretninama	 u	 vlasništvu	Općine,	
pažnjom	dobrog	domaćina,	poštujući	načela	zakonitosti,	
ekonomičnosti	i	svrsishodnosti,	a	sve	sukadno	odredba-
ma	zakona	koji	se	odnosi	na	raspolaganje	 i	upravljanje	
nekretninama,	Statuta	Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	
Statut)	i	ove	Odluke.

Općinsko	vijeće	odnosno	općinski	načelnik	nekretni-
nu	u	vlasništvu	Općine,	mogu	otuđiti	ili	njome	na	drugi	
način	raspolagati	samo	na	osnovi	javnog	natječaja	uz	na-
knadu	utvrđenu	po	tržišnoj	cijeni,	ako	zakonom	ili	ovom	
Odlukom	nije	drugačije	određeno.

U	 slučaju	 da	 je	 odluku	 o	 raspisivanju	 natječaja	 za	
prodaju	nekretnine	donio	općinski	načelnik,	a	po	javnom	
natječaju	se	postigne	cijena	nekretnine	koja	prelazi	iznos	
do	kojeg	općinski	načelnik,	sukladno	posebnom	zakonu	
i	Statutu,	može	raspolagati,	odluku	o	prodaji	nekretnine	
donosi	Općinsko	vijeće.

Članak 4.
Izravnom	pogodbom,	odnosno	bez	provođenja	javnog	

natječaja,	nadležno	tijelo	Općine	može	prodati	građevin-
sko	zemljište	 i	ostale	nekretnine	u	vlasništvu	Općine	u	
slučajevima	određenim	zakonom.

Članak 5.
Raspolaganjem	 	 nekretninama	 smatra	 se	 prodaja,	

razvrgnuće	 suvlasničke	 zajednice,	 davanje	 nekretnina,	
zamjena,	 zasnivanje	 stvarnih	 služnosti	 ili	 tereta	 na	 ne-
kretninama,	uspostava	prava	građenja	te	najam	odnosno	
zakup nekretnina.

Korištenjem	nekretnina	smatra	se	uporaba	i	ubiranje	
plodova	 ili	 koristi	 koju	nekretnina	u	vlasništvu	Općine	
daje,	bez	prava	otuđenja	ili	opterećenja.

Upravljanjem	 nekretninama	 smatra	 se	 stjecanje	 ne-
kretnina	i	raspolaganje	nekretninama.

Članak 6.
Odluku	o	raspisivanju	javnog	natječaja	za	prodaju	ne-

kretnina	u	vlasništvu	Općine	(u	daljnjem	tekstu:	Odluka	
o	raspisivanju	javnog	natječaja)	donosi	Općinsko	vijeće,	
odnosno	općinski	načelnik	u	okviru	ovlasti	utvrđenih	za-
konom i Statutom.

Javni	natječaj	objavljuje	se	u	lokalnom	tisku	i	na	služ-
benoj	web	stranici	Općine.

Rok	za	dostavu	ponuda	započinje	 teći	drugi	dan	od	
dana	objave	javnog	natječaja	u	lokalnom	tisku.

Članak 7.
Početna	cijena	nekretnine	u	vlasništvu	Općine	 je	 tr-

žišna	cijena	koje	se	određuje:
•	 komparativnom	metodom,	prema	visini	tržišne	cije-
ne	koja	se	u	 trenutku	raspisivanja	 javnog	natječaja	
postiže	na	području	na	kojem	se	nalazi	nekretnina	te	
prema	površini	nekretnine	i	njenoj	namjeni,

•	 prema	procjeni	ovlaštenog	 sudskog	vještaka	odgo-
varajuće	struke,	

•	 prema	podacima	Porezne	uprave.
Način	 utvrđivanja	 početne	 cijene	 nekretnine	 u	 vla-

sništvu	Općine,	određuje	nadležno	tijelo	u	Odluci	o	ras-
pisivanju	natječaja.

Konačna	tržišna	cijena	pojedine	nekretnine	u	vlasniš-
tvu	Općine	je	ona	najviša	cijena	koja	se	postigne	u	po-
stupku	javnog	natječaja.

Stručne	 poslove	 iz	 ove	 Odluke	 obavlja	 Jedinstveni	
upravni	 odjel	Općine	Molve	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Jedin-
stveni	upravni	odjel).

U	 slučaju	kada	 se	nekretnina	prodaje	 radi	 izgradnje	
objekata	u	poduzetničkim	odnosno	gpspodarskim	zona-
ma	Općine	Molve,	početna	visina	cijene	zemljišta	biti	će	
utvrđena	posebnom	odlukom.	

Članak 8.
Odluka	 o	 raspisivanju	 javnog	 natječaja	 iz	 članka	 6.	

stavka	1.	ove	Odluke	sadrži:
•	 zemljišnoknjižnu	oznaku	i	površinu	nekretnine,
•	 početnu	cijenu	nekretnine	izraženu	u	kunama	po	m2
•	 iznos	i	način	plaćanja	jamčevine,
•	 rok	za	podnošenje	ponuda,
•	 način	predaje	ponuda,
•	 odredbu	tko	se	smatra	najboljim	ponuditeljem,
•	 rok	za	zaključenje	ugovora,
•	 rok	i	način	plaćanja	kupoprodajne	cijene,
•	 odredbu	da	će	se	tabularna	isprava	podobna	za	upis	
vlasništva	kupca	izdati	nakon	isplaćene	kupoprodaj-
ne	cijene	u	cijelosti,

•	 imena	članova	Povjerenstva	za	provedbu	javnog	na-
tječaja	za	prodaju	nekretnina	u	vlasništvu	Općine,

•	 odredbu	 u	 kojem	 lokalnom	 tisku	 će	 biti	 objavljen	
javni	natječaj,

•	 pravo	Općinskog	vijeća	 ili	općinskog	načelnika	da	
poništi	javni	natječaj	i	ne	izabere	najpovoljnijeg	po-
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nuditelja.
Odluka	iz	stavka	1.	ovog	članka	po	potrebi	može	sa-

državati	i	druge	elemente	kao	što	su	podaci	o	opremlje-
nosti	nekretnine,	podaci	o	namjeni	nekretnine	i	slično.

Članak 9.
Tekst	javnog	natječaja	raspisanog	temeljem	Odluke	o	

raspisivanju	javnog	natječaja	iz	članka	6.	stavka	1.	ove	
Odluke	sadrži:
•	 zemljišnoknjižnu	oznaku	i	površinu	nekretnine,
•	 početnu	cijenu	nekretnine	izraženu	u	kunama	po	m2	
,

•	 namjenu	nekretnine	sukladno	prostorno	planskoj	do-
kumentaciji,

•	 tko	ima	pravo	sudjelovati	u	javnom	natječaju,
•	 rok	za	podnošenje	i	način	dostave	ponuda,
•	 odredbu	 da	 se	 danom	 predaje	 ponude	 smatra	 dan	
neposredne	 predaje	 ponude	 u	 Jedinstveni	 upravni	
odjel,	odnosno	kad	je	ponuda	upućena	poštom	pre-
poručeno	ili	predana	ovlaštenom	pružatelju	poštan-
skih	usluga,	dan	predaje	pošti,	odnosno	ovlaštenom	
pružatelju	poštaniskih	usluga	smatra	se	danom	pre-
daje	ponude	Općini,

•	 iznos	i	način	plaćanja	jamčevine,	uz	naznaku	da	se	
odabranom	ponuditelju	jamčevina	ne	vraća	ukoliko	
on	 ne	 zaključi	 kupoprodajni	 ugovor	 s	 Općinom	 u	
propisanom	roku,

•	 naznaku	 da	 se	 ponuditeljima	 čije	 ponude	 nisu	 pri-
hvaćene	kao	najpovoljnije	 jamčevina	vraća	u	 roku	
od	15	dana	od	dana	izbora	najpovoljnijeg	ponudite-
lja,	bez	prava	na	kamatu,

•	 naznaku	da	se	uplaćena	jamčevina	uračunava	u	uku-
pan	iznos	kupoprodajne	cijene,

•	 mjesto	i	vrijeme	otvaranje	ponuda,
•	 rok	zaključenja	ugovora,
•	 rok	i	način	plaćanja	kupoprodajne	cijene,
•	 mogućnosti	i	vrijeme	pregleda	nekretnine,
•	 odredbu	tko	se	smatra	najpovoljnijim	ponuditeljem,
•	 odredbu	da	će	se	u	slučaju	odustajanja	prvog	najpo-
voljnijeg	 ponuditelja,	 najpovoljnijim	 ponuditeljem	
smatrati	sljedeći	ponuditelj	koji	 je	ponudio	najvišu	
cijenu,	uz	uvjet	da	prihvati	najvišu	ponuđenu	cijenu	
prvog	najpovoljnijeg	ponuditelja,

•	 odredbu	da	najpovoljniji	ponuditelj	koji	odustane	od	
ponude	gubi	pravo	na	povrat	jamčevine,

•	 odredbu	 da	 je	 tekst	 javnog	 natječaja	 objavljen	 na	
službenoj	web	stranici	Općine,

•	 odredbu	da	će	se	tabularna	isprava	podobna	za	upis	
vlasništva	kupca	izdati	nakon	isplaćene	kupoprodaj-
ne	cijene	u	cijelosti,

•	 način	stjecanja	posjeda,
•	 obvezu	kupca,	ukoliko	zakasni	sa	plaćanjem	kupo-
prodajne	cijene,	na	plaćanje	zakonskih	zateznih	ka-
mata	od	dana	dospijeća	do	dana	plaćanja,

•	 odredbu	o	pravu	Općinskog	vijeća,	odnosno	općin-

skog	načelnika	da	odustane	od	prodaje	u	svako	doba	
do	potpisivanja	ugovora	i	poništi	javni	natječaj,

•	 odredbu	o	pravu	Općine	da	može	raskinuti	ugovor	
kada	kupac	zakasni	s	plaćanjem	kupoprodajne	cije-
ne	više	od	30	dana	uz	zadržavanje	iznosa	uplaćene	
jamčevine,

•	 popis	 dokumentacije	 koja	 se	mora	 priložiti	 uz	 po-
nudu.
Javni	natječaj	iz	stavka	1.	ovog	članka	može	sadrža-

vati	i	druge	uvjete	i	podatke	o	nekretnini	koja	je	predmet	
prodaje.

Članak 10.
Javni	natječaj	iz	članka	9.	ove	Odluke	provodi	se	pu-

tem	prikupljanja	pisanih	ponuda,	koje	se	predaju	u	zatvo-
renoj	omotnici	s	naznakom	„Ponuda	za	natječaj	–	proda-
ja	nekretnina	–	ne	otvaraj“.

Rok	 za	podnošenje	ponuda	ne	može	biti	 kraći	 od	8	
dana	od	dana	kada	započinje	teći	rok	za	dostavu	ponuda	
iz	članka	6.	stavka	3.	ove	Odluke.

Prilikom	zaprimanja	pristiglih	ponuda,	na	zatvorenoj	
omotnici	ponude	naznačuje	se	datum	i	vrijeme	zaprima-
nja.

Otvaranje	pristiglih	ponuda	mora	se	provesti	u	roku	
od	15	dana	od	dana	isteka	roka	za	podnošenje	ponuda.

Članak 11.
Općinsko	vijeće,	odnosno	općinski	načelnik	imenuje	

Povjerenstvo	za	provođenje	javnog	natječaja	za	prodaju	
nekretnina	u	vlasništvu	Općine	 (u	daljnjem	 tekstu:	Po-
vjerenstvo	).

Povjerenstvo	se	sastoji	od	3	člana,	od	kojih	je	jedan	
predsjednik	Povjerenstva.

Članak 12.
Povjerenstvo	iz	članka	11.	ove	Odluke	obavlja	slije-

deće	zadaće:
•	 priprema	tekst	javnog	natječaja,
•	 otvara	 i	 pregledava	 pristigle	 ponude	 na	 objavljeni	
javni	natječaj,

•	 utvrđuje	najpovoljnijeg	ponuditelja,
•	 sastavlja	zapisnik	o	svom	radu,
•	 donosi	odluku	o	utvrđivanju	najpovoljnijeg	ponudi-
telja,

•	 predlaže	Općinskom	vijeću	odnosno	općinskom	na-
čelniku	 donošenje	 odluke	 o	 izboru	 najpovoljnijeg	
ponuditelja,

•	 obavlja	i	ostale	poslove	u	svezi	s	provodbom	javnog	
natječaja.
Ponuditelji	koji	su	podnijeli	ponude	na	javni	natječaj	

za	prodaju	nekretnina	imaju	pravo	prisustvovati	otvara-
nju	ponuda	osobno	ili	putem	opunomoćenika.

Prije	otvaranje	pristiglih	ponuda,	utvrđuje	se	broj	za-
primljenih	 ponuda	 te	 identitet	 nazočnih	 ponuditelja	 ili	
njihovih	opunomoćenika.	Opunomoćenici	su	dužni	pre-
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dati	Povjerenstvu	valjanu	punomoć.
Po	utvrđenju	činjenica	iz	stavka	3.	ovog	članka,	pri-

stupa	se	otvaranju	ponuda	prema	redoslijedu	zaprimanja.	
Utvrđuje	se	da	li	su	ponude	pravovremene	i	potpune	te	se	
čita	sadržaj	svake	valjane	ponude.

Nepravovremene	 i	 nepotpune	 ponude	 Povjerenstvo	
neće	uzeti	u	razmatranje,	već	će	odmah	utvrditi	njihovu	
nevaljanost	 te	 napomenu	 o	 nevaljanosti	 unijeti	 u	 zapi-
snik.

Zapisnik	o	radu	Povjerenstva	potpisuju	prisutni	pred-
stavnici	ponuditelja	i	članova	Povjerenstva.

Ukoliko	zapisnik	o	radu	Povjerenstva	odbije	potpisati	
koji	od	prisutnih	predstavnika	ponuditelja	ili	član	Povje-
renstva	o	istom	će	se	u	zapisniku	sastaviti	bilješka.

Postupak	javnog	natječaja	smatrat	će	se	pravilno	pro-
veden	ukoliko	su	zapisnik	o	radu	Povjerenstva	potpisala	
2	člana	Povjerenstva.

Članak 13.
Povjerenstvo	razmatra	valjane	ponude	(pravovemene	

i	potpune)	usporedbom	ponuđenih	cijena	za	kupnju	ne-
kretnina	te	utvrđuje	koji	je	ponuditelj	najpovoljniji.

Javni	natječaj	smatra	se	valjanim	ako	je	pravovreme-
no	 podnesena	 barem	 jedna	 ponuda	 koja	 ispunjava	 sve	
uvjete	 iz	 javnog	natječaja	 i	 nudi	 barem	početnu	 cijenu	
objavljenu	u	javnom	natječaju.

Ukoliko	 su	dva	 ili	 više	ponuditelja	ponudili	 istu	 ci-
jenu	 za	 nekretninu	 koja	 je	 predmet	 prodaje,	 najpovolj-
nijom	ponudom	smatrat	 će	 se	ona	ponuda	koja	 je	prva	
zaprimljena.

Članak 14.
Po	 okončanju	 postupka	 javnog	 natječaja,	 odluku	 o	

utvrđivanju	najpovoljnijeg	ponuditelja	i	zapisnik	o	svo-
jem	 radu,	 Povjerenstvo	 dostavlja	 nadležnom	 tijelu	Op-
ćine	 iz	 članka	 3.	 ove	Odluke	 radi	 donošenja	 odluke	 o	
odabiru	najpovoljnijeg	ponuditelja,	kojem	će	se	prodati	
nekretnina	u	vlasništvu	Općine.

U	slučaju	kada	o	prodaji	nekretnine	u	vlasništvu	Op-
ćine	 odlučuje	Općinsko	 vijeće,	 jedan	 primjerak	 odluke	
Povjerenstva	 o	 utvrđivanju	 najpovoljnijeg	 ponuditelja	
dostavlja	se	na	znanje	općinskom	načelniku.

Članak 15.
Ukoliko	na	javnom	natječaju	ne	bude	zaprimljena	niti	

jedna	ponuda,	u	ponovljenom	postupku	prodje	nakretni-
ne	u	vlasništvu	Općine,	može	se	umanjiti	početna	cijena	
nekretnine,	o	čemu	odluku	donosi	Općinsko	vijeće,	od-
nosno	općinski	načelnik,	ovisno	o	vrijednosti	nekretnine.

Članak 16.
Najpovoljnijim	 ponudeteljem	 smatra	 se	 ponuditelj	

koji	ponudi	najvišu	cijenu	za	nekretninu	u	vlasništvu	Op-
ćine,	pod	uvjetom	da	ispunjava	i	sve	druge	uvjete	javnog	

natječaja.
U	slučaju	da	najpovoljniji	ponuditelj	odustane	od	za-

ključenja	 ugovora	 ili	 pe	 pristupi	 njegovom	zaključenju	
u	roku	30	dana	od	dana	donošenja	odluke	o	odabiru	naj-
povoljnijeg	ponuditelja,	gubi	pravo	na	povrat	jamčevine.

Općinsko	vijeće,	odnosno	općinski	načelnik	može,	u	
slučaju	iz	stavka	2.	ovog	članka,	donijeti	odluku	o	oda-
biru	slijedećeg	najpovoljnijeg	ponuditelja	koji	ispunjava	
uvjete	iz	javnog	natječaja.

Općinsko	 vijeće,	 odnosno	 općinski	 načelnik	 donijet	
će	odluku	o	poništenju	javnog	natječaja	u	slučaju	kada	se	
ne	izvrši	izbor	najpovoljnijeg	ponuditelja.

Općinsko	 vijeće,	 odnosno	 općinski	 načelnik	 može	
odustati	 od	 prodaje	 nekretnine	 u	 vlasništvu	 Općine,	 u	
svako	 doba,	 do	 potpisivanja	 ugovora	 te	 poništiti	 javni	
natječaj.

Članak 17.
Odluka	 o	 odabiru	 najpovoljnijeg	 ponuditelja,	 odno-

sno	 odluka	 o	 poništenju	 javnog	 natječaja	 dostavlja	 se	
svim	ponuditeljima	koji	su	podnijeli	valjanu	ponudu.

Općinski	načelnik	će	u	ime	Općine	sklopiti	kupopro-
dajni	ugovor	s	najpovoljnijim	ponuditeljem	u	roku	od	30	
dana	od	dana	donošenja	odluke	o	odabiru	najpovoljnijeg	
ponuditelja.

Članak 18.
Kupac	je	dužan	kupoprodajnu	cijenu	platiti	jednokrat-

no	u	roku	od	30	dana	od	dana	sklapanja	ugovora,	osim	
ako	odlukom	o	raspisivanju	javnog	natječaja	iz	članka	8.	
ove	Odluke	nije	drugačije	određeno.

U	slučaju	prekoračenja	roka	iz	stavka	1.	ovog	članka,	
kupac	duguje	uz	kupoprodajnu	cijenu	 i	pripadajuće	za-
konske	zatezne	kamate.

Općinski	 načelnik,	 odnosno	 Općinsko	 vijeće	 mogu	
odobriti	obročno	plaćanje	kupoprodajne	cijene,	ukoliko	
se	radi	o	nekretnini	veće	vrijednosti.

Mogućnost	 obročne	 otplate	 mora	 biti	 predviđena	 u	
javnom	natječaju	iz	članka	9.	ove	Odluke.

Kod	obročnog	plaćanja	kupoprodajne	 cijene,	 ako	 je	
kupac	fizička	osoba	dužan	 je	dostaviti	bjanko	zadužni-
cu	 ili	mjenicu	kao	 sredstvo	osiguranja	naplate,	 koja	 će	
mu	biti	vraćena	po	končnoj	otplati,	ako	je	kupac	pravna	
osoba	kao	sredstvo	osiguranja	naplate	dužan	je	dostaviti	
bankarsku	garanciju.

U	slučaju	kašnjenja	u	plaćanju	pojedinog	obroka,	kod	
plaćanja	slijedećeg	obroka	zaračunat	će	se	zakonske	za-
tezne kamate.

Općina	 kao	 prodavatelj	 će	 kupcu	 iz	 stavka	 1.	 ovog	
članka	izdati	tabularnu	ispravu	podobnu	za	uknjižbu	nje-
gova	 vlasništva	 u	 zemljišnu	 knjigu	 tek	 nakon	 plaćanja	
kupoprodajne	cijene	u	cijelosti	u	skladu	s	odredbama	ku-
poprodajnog	ugovora.
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Članak 19.
Suvlasnička	zajednica	na	nekretninama	između	Opći-

ne	i	drugih	pravnih	i	fizičkih	osoba,	razvrgnut	će	se	fizič-
kom	diobom	kada	je	to	moguće,	odnosno	isplatom	ili	za-
mjenom	u	slučajevima	propisanim	zakonom	i	po	naknadi	
utvrđenoj	po	tržišnoj	cijeni.

Suvlasnička	zajednica	može	se	razvrgnuti	dobrovolj-
no	ili	sudskim	putem,	ako	nije	drugačije	određeno	poseb-
nim zakonom.

Članak 20.
Ne	smatra	se	raspolaganjem	nekretnine	dioba	suvla-

sničke	zajednice	kada	se	na	jednoj	ili	više	parcela	među	
istim	 suvlasnicima	 imovina	dijeli	 formiranjem	dvije	 ili	
više	 nekretnina	 koje	 odgovaraju	 suvlasničkom	 omjeru	
suvlasnika	u	površini	i	položaju	ili	vrijednosti	sukladno	
procjeni	 tržišne	vrijednosti	 ili	kada	Općina	dobiva	više	
od	svog	suvlasničkog	dijela,	a	bez	obveze	je	plaćanja	ra-
zlike	u	vrijednosti	dijela	koji	se	dobiva.

Članak 21.
Troškove	 izrade	 dokumentacije	 za	 provedbu	 razvr-

gnuća	iz	članka	19.	ove	Odluke	snosi	Općina,	a	ukoliko	
postupak	razvrgnuća	iniciraju	drugi	suvlasnici,	tada	oni	
snose	troškove	izrade	potrebne	dokumentacije.

Članak 22.
Nekretnina	u	vlasništvu	Općine	mogu	se	zamijeniti	sa	

nekretninama	u	vlasništvu	drugih	pravnih	i	fizičkih	oso-
ba,	kada	je	to	u	interesu	daljnjeg	gospodarskog	razvoja	ili	
je	od	općeg,	javnog,	odnosno	socijalnog	interesa	Općine	
te	ako	je	zakonom	ili	podzakonskim	aktom	takvo	raspo-
laganje	dopušteno.	O	zamjeni	nekretnina,	ovisno	o	njiho-
voj	tržišnoj	vrijednosti	odlučuje	Općinsko	vijeće	ili	op-
ćinski	načelnik,	a	ugovor	sklapa	načelnik	u	ime	Općine.

Zamjena	nekretnina	provodi	se	putem	javnog	natječa-
ja	uz	naknadu	razlike	u	cijeni	između	nekretnina,	a	koji-
ma	je	cijena	utvrđena	po	tržišnoj	vrijednosti	primjenom	
odredba	članka	7.	ove	Odluke.

Članak 23.
Stvarnu	 služnost	 na	 nekretninama	 u	 vlasništvu	 Op-

ćine	može	 se	 osnovati	 ako	 je	 to	 nužno	 za	 odgovaraju-
će	korištenje	nekretnine	u	čiju	korist	se	osniva	služnost	
(povlasna	nekretnina)	 te	ako	se	 time	bitno	ne	ugrožava	
normalno	korištenje	nekretnine	u	vlasništvu	Općine	(	po-
služna	nekretnina	).

Za	služnost	na	nekretninama	u	vlasništvu	Općine	pla-
ća	se	puna	novčana	naknada	za	sve	što	će	Općina	trpjeti	
i	biti	oštećena	te	se	njeno	osnivanje	uvjetuje	potpunom	
isplatom.

	O	osnivanju	prava	služnosti	te	o	visini	naknade,	op-
ćinski	 načelnik	 i	 predlagatelj	 zaključuju	 ugovor	 kojim	
uređuju	međusobna	prava	i	obveze.

Članak 24.
Općinsko	vijeće	može	donijeti	odluku	kojom	se	odo-

brava	 oslobođenje	 od	 plaćanja	 naknade	 iz	 članka	 23.	
stavka	2.	ove	Odluke	za	osnivanje	 služnosti	na	nekret-
ninama	 u	 vlasništvu	 Općine	 zbog	 postavljanja	 uređaja	
i	 instalacija	koji	 su	od	općeg	 interesa	za	stanovnike	na	
području	Općine.

Članak 25.
Pravo	građenja	na	nekretninama	u	vlasništvu	Općine	

osniva	se	ugovorom	te	se	za	njega	Općini	plaća	naknada	
sukladno	procjeni	njegove	tržišne	vrijednosti	odgovara-
jućom	primjenom	odredaba	članka	7.	ove	Odluke.

Odobrenje	za	osnivanje	i	uvjete	osnivanja	prava	gra-
đenja	iz	stavka	1.	ovog	članka	utvrđuje	Općinsko	vijeće	
posebnom	odlukom.

Iznimno,	posebnom	odlukom	Općinskog	vijeća,	pra-
vo	građenja	 iz	stavka	1.	ovog	članka	može	se	osnovati	
bez	naknade,	ukoliko	se	osniva	u	korist	trgovačkih	dru-
štava	 i	 ustanova	 u	 vlasništvu	 ili	 pretežitom	 vlasništvu	
Općine.

Članak 26.
Osnivanje	 založnog	prava	 (hipoteka)	na	nekretnina-

ma	 u	 vlasništvu	Općine	može	 se	 dozvoliti	 ako	 je	 to	 u	
izravnom	 interesu	 Općine,	 kao	 i	 u	 interesu	 trgovačkih	
društava	u	kojima	Općina	ima	poslovne	udjele	ili	dioni-
ce,	odnosno	u	korist	ustanova	kojma	je	Općina	osnivač.

Članak 27.
Zemljište	u	vlasništvu	Općine	može	se	dati	u	zakup	

fizičkim	i	pravnim	osobama	u	svrhu	privremenog	kori-
štenja	do	privođenja	namjeni	određenoj	prostorno-plan-
skom	dokumentacijom.

Zemljište	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	 daje	 se	 u	 zakup	
putem	javnog	natječaja.

Fizičke	i	pravne	osobe	kojima	je	zemljište	u	vlasniš-
tvu	Općine	 dano	u	 zakup,	 ne	mogu	dati	 to	 zemljište	 u	
podzakup.

Članak 28.
Ugovor	o	zakupu	zemljišta	iz	članka	27.	ove	Odluke	

zaključuje	se	najduže	na	rok	od	5	godina	u	obliku	ovrš-
ne	 isprave	 i	mora	biti	potvrđen	 (solemiziran)	od	strane	
javnog	bilježnika,	ako	zakonom	nije	drugačije	propisano.

Zakupac	se	uvodi	u	posjed	zakupljenog	zemljišta	na	
dan	 zaključenja	 ugovora,	 ukoliko	 ugovorom	 o	 zakupu	
nije	drugačije	određeno.

Odredbe	 o	 provođenju	 javnog	 natječaja	 za	 prodaju	
nekretnina	u	vlasništvu	Općine	na	odgovarajući	se	način	
primjenjuju	na	davanje	u	zakup	zemljišta	 iz	članka	27.	
ove Odluke.

Za	zakup	zemljišta	iz	članka	27.	ove	Odluke	plaća	se	
zakupnina	u	mjesečnom	ili	godišnjem	iznosu,	postignuta	
javnim	natječajem.
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Danom	isteka	ili	raskida	ugovora	o	zakupu,	zakupnik	
je	dužan	predati	Općini	u	posjed	zemljište	slobodno	od	
stvari	i	osoba.

Članak 29.
Općina	 ima	 pravo	 jednostrano	 raskinuti	 ugovor	 o	

zakupu	 iz	članka	28.	Ove	Odluke	prije	 isteka	ugovore-
nog	roka,	ukoliko	zakupnik	ne	koristi	zemljište	u	skladu	
s	 određenom	 namjenom	 zakupa,	 u	 slučaju	 ne	 plaćanja	
ugovorene	 zakupnine,	 ako	 je	 zakupnik	 zemljište	 dao	 u	
podzakup	te	u	slučaju	privođenja	zemljišta	namjeni	odre-
đenoj	prostorno-planskom	dokumentacijom.

Jednostranim	 raskidom	 ugovora	 o	 zakupu	 zakupnik	
se	obvezuje	predati	Općini	u	posjed	zemljište	slobodno	
do	stvari	i	osoba	bez	prava	na	naknadu	uloženih	sredsta-
va ili naknadu štete.

Članak 30.
Općina	 ima	pravo	 stvari	 u	 svojem	vlasništvu	dati	 u	

najam,	o	čemu	se	sklapa	ugovor	o	najmu	sukladno	zako-
nu.	Ovisno	o	vrijednosti	stvari	odluku	o	njenom	davanju	
u	najam	donosi	općinski	načelnik,	odnosno	općinsko	vi-
jeće,	a	ugovor	s	najmoprimcem	sklapa	općinski	načelnik	
u	ime	Općine.

Najmoprimac	ne	može	iznajmljenu	stvar	dati	u	pod-
najam	ili	 je	po	nekoj	drugoj	osnovi	prepustiti	drugome	
na	uprabu.

Najmoprimac	je	dužan	rabiti	stvar	u	skladu	s	ugovo-
rom	i	namjenom	stvari	kao	dobar	gospodarstvenik,	odno-
sno	dobar	domaćin.

Najmoprimac	je	dužan	plaćati	najamninu	u	rokovima	
određenim	ugovorom	ili	zakonom.

Općina	kao	najmodavac	može	otkazati	ugovor	o	na-
jmu	bez	pridržavanja	otkaznog	roka	ako	je	najmopramac	
dva	uzastopna	roka	u	zakašnjenju	s	plaćanjem	najamnine	
ili	znatnog	dijela	najamnime.

Ako	najmoprimac	i	nakon	opomene	Općine	rabi	stvar	
protivno	ugovoru	 ili	 njezinoj	 namjeni,	 zanemaruje	nje-
zino	održavanje,	oštećuje	stvar,	osobito	ako	neovlašteno	
prepušta	trećoj	osobi	uporabu	stvari,	Općina	može	otka-
zati	ugovor	bez	pridržavanja	otkaznog	roka.

Danom	isteka	ili	raskida	ugovora	o	najmu,	najmopri-
mac	je	dužan	predati	Općini	u	posjed	iznajmljenu	stvar.

Članak 31.
Nekretnine	u	vlasništvu	Općine	mogu	se	darovati	is-

ključivo	Republici	Hrvatskoj,	 jedinicama	 lokalne	 i	 po-
dručne	(regionalne)	samouprave	 te	pravnim	osobama	u	
vlasništvu	ili	pretežitom	vlasništvu	Republike	Hrvatske,	
odnosno	 pravnim	 osobama	 u	 vlasništvu	 ili	 pretežitom	
vlasništvu	jedinice	lokalne	i	područne	(regionalne)	samo-
uprave,	ako	je	to	u	interesu	i	cilju	općeg	gospodarskog	i	
socijalnog	napretka	stanovnika	Općine	te	u	slučaju	kada	
se	takvim	darovanjem	izvršava	zakonska	obveza	Općine.

Darovanje	i	uvjete	darovanja	iz	stavka	1.	ovog	članka	

utvrđuje	Općinsko	vijeće	posebnom	odlukom.

Članak 32.
Postupak	 darovanja	 pokreće	 se	 zahtjevom	 pravnih	

osoba	iz	članka	31.	Ove	Odluke.
Prije	donošenja	odluke	o	darovanju	izvršit	će	se	pro-

cjena	tržišne	vrijednosti	nekretnine	koje	se	daruje.
U	ugovoru	o	darovanju,	osim	obveznog	sadržaja	ugo-

vora	određenog	zakonom,	unosi	se	i:
•	 procjena	tržišne	vrijednosti,
•	 namjena	za	koju	se	nekretnina	daruje,
•	 zabrana	otuđenja	darovane	nekretnine,
•	 rok	u	kojem	se	namjena	za	koju	se	nekretnina	daruje	
mora	ostvariti,

•	 uvjet	da	će	 se	ugovor	 raskinuti	ukoliko	 se	darova-
na	nekretnina	koristi	za	svrhu	za	koju	nije	darovana,	
odnosno	da	se	svrha	za	koju	je	darovana	ne	ostvari	u	
ugovorenom	roku.

Članak 33.
Općina	može	ustanovama	u	svojem	vlasništvu	ili	pre-

težitom	vlasništvu	dati	na	korištenje	i	upravljanje	poslov-
ni	prostor	u	vlasništvu	Općine,	bez	naknade	 i	natječaja	
radi	obavljanja	njihove	djelatnosti.

Odluku	o	dodjeli	na	korišenje	i	upravljanje	poslovnog	
prostora	donosi	općinski	načelnik.

Članak 34.
Evidencija	 imovine	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Evidencija)	

je	sveobuhvatna	evidencija	nekretnina	u	vlasništvu	ili	na	
upravljanju	Općine.

Evidencija	se	vodi	u	elektronskom	obliku.	U	Eviden-
ciju	se	unose	podaci	koji	se	odnose	na	imovinsko	pravno	
stanje	nekretnine	te	namjenu,	vrstu,	stanje	i	funkciju	iste.

Članak 35.
Stručne,	 administrativne	 i	 tehničke	 poslove	 u	 vezi	

provođenja	 ove	 Odluke	 provodi	 Jedinstveni	 upravni	
odjel.

Članak 36.
Izrazi	koji	se	koriste	u	ovoj	Odluci,	a	imaju	rodno	zna-

čenje	koriste	se	neutralno	i	odnose	se	jednako	na	muški	
i	ženski	spol.

Članak 37.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	372-01/20-01/1
URBROJ:	2137/17-01-20-1
Molve,	20.	ožujka	2020.

PREDSJEDNIK:		Zdravko	Tuba,	v.r.
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Temeljem	 članka	 35.,	 stavka	 2.	 i	 članka	 391.,	 stav-
ka	 1.	 Zakona	 o	 vlasništvu	 i	 drugim	 stvarnim	 pravima	
(‚’Narodne	novine’’	broj	91/96.,	68/98.,	137/99.,	22/00.,	
73/00.,	114/01.,	79/06.,	141/06.,	146/08.,	38/09.,	153/09,	
143/12,,	152/14),	članka	65.,	stavka	2.	 i	članka	69.	Za-
kona	 o	 sportu	 (‚’Narodne	 novine’’	 broj	 71/06,	 150/08,	
124/10,	 124/11,	 86/12,	 94/13,	 85/15.	 i	 19/16.)	 i	 članka	
29.	Statuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivnič-
ko-križevačke	 županije“	 broj	 5/13.	 i	 3/15.	 i	 „Službeni	
glasnik	Općine	Molve“	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.),	Općin-
sko	 vijeće	 Općine	Molve	 na	 34.	 sjednici	 održanoj	 20.	
ožujka	2020.	godine	donijelo	je	

O D L U K U
o načinu upravljanja i korištenja sportskih

 građevina u vlasništvu Općine Molve

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom	o	načinu	upravljanja	i	korištenja	sportskih	
građevina	u	vlasništvu	Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	
Odluka)	uređuje	se	način	upravljanja	i	korištenja	javnih	
sportskih	građevina	 i	drugih	sportskih	građevina	u	vla-
sništvu	Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	Općina).

Javnim	sportskim	građevinama	smatraju	se	građevine	
koje	su	u	vlasništvu	Općine	te	se	trajno	koriste	u	izvođe-
nju	programa	javnih	potreba	u	sportu.

Sportskim	građevinama	 smatraju	 se	 uređene	 i	 opre-
mljene	površine	i	građevine	u	kojima	se	provode	sportske	
djelatnosti,	 a	koje	osim	općih	uvjeta	propisanih	poseb-
nim	propisima	za	te	građevine	zadovoljavaju	i	posebne	
uvjete	u	skladu	s	odredbama	Zakona	o	sportu.

Članak 2. 
Sportske	djelatnosti	su:
•	 sudjelovanje	u	sportskom	natjecanju,
•	 sportska	priprema,
•	 sportska	rekreacija,
•	 sportska	poduka,
•	 organiziranje	sportskog	natjecanja,
•	 vođenje	sportskih	natjecanja	i
•	 upravljanje	i	održavanje	sportskom	građevinom.

Članak 3.
Javne	sportske	građevine	u	vlasništvu	Općine	(u	dalj-

njem	tekstu:	sportske	građevine)	su	nogometna	igrališta	
s	pratećim	objektima	–	svlačionicama,	uredskim	–	klup-
skim	prostorijama	u	naseljima	Molve	i	Repaš.

Druge	 sportske	građevine	u	vlasništvu	Općine	utvr-
đuje	općinski	načelnik	Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	
općinski	načelnik)	posebnim	zaključkom.

Članak 4.
U	poslove	upravljanja	sportskim	građevinama	ubraja-

ju	se	sljedeći	poslovi:
1. redovito,	tekuće	i	investicijsko	održavanje	sportske	

građevine	u	građevinskom	i	funkcionalnom	smislu,	
prema	namjeni	građevine,	a	posebno	za	provođenje	
programa	javnih	potreba	u	sportu	Općine,

2.	 davanje	 u	 zakup	 dijelova	 sportske	 građevine	 za	
obavljanje	sportske	djelatnosti,

3. davanje	u	zakup	poslovnog	prostora	u	okviru	sport-
ske	građevine,	sukladno	posebnim	propisima,

4. primjerena	zaštita	sportske	građevine,
5. određivanje	 i	 provođenje	 unutarnjeg	 reda	 u	 sport-

skoj	građevini,
6. primjerno	osiguranje	sportske	građevine,
7.	 obavljanje	povremenih	i	godišnjih	pregleda	sportske	

građevine	radi	utvrđivanja	njezinog	stanja	u	građe-
vinskom	i	funkcionalnom	smislu,

8.	 kontrola	 korištenja	 sportske	 građevine	 sukladno	
sklopljenim	ugovorima,

9.	 donošenje	 godišnjeg	 programa	 upravljanja	 sport-
skom	građevinom,

10.	drugi	poslovi	koji,	prema	posebnim	propisima,	spa-
daju	u	upravljanje	sportskom	građevinom.
Modernizacija	 i	 rekonstrukcija	 -	 kapitalno	 investi-

ranje	 na	 sportskim	 građevinama	 provodi	 se	 u	 suradnji	
upravitelja	i	vlasnika	objekta	–	Općine.	

Ovisno	 o	 uvjetima	 nositelj	 investicijskih	 radova	 na	
sportskom	objektu	mogu	biti	i	upravitelj	i	Općina	ovisno	
o	prilikama	i	izvorima	financiranja.

Članak 5.
Način	 upravljanja	 i	 korištenja	 sportskih	 građevina	

uređuje	se	ovisno	o	njihovu	značenju	za	sport	na	područ-
ju	Općine	i	provođenju	programa	javnih	potreba	u	sportu	
Općine.

Općina	osigurava	u	programu	javnih	potreba	u	spor-
tu,	sukladno	Zakonu	o	sportu	i	proračunskim	mogućno-
stima,	 	 financijska	 sredstva	 za	 pokriće	 dijela	 troškova	
upravljanja	 i	 održavanja	 sportskih	 građevina,	 o	 čemu	
sportske	udruge	sklapaju	godišnji	ugovor	o	(su)financi-
ranju	programa/projekata	javnih	potreba	u	sportu.

Članak 6.
Upravljanje	i	korištenje	sportskih	građevina	može	se	

povjeriti	 sportskim	udrugama	 koje	 djeluju	 na	 području	
Općine,	 sportskim	 savezima,	 sportskoj	 zajednici,	 usta-
novama	 i	 trgovačkim	društvima	 za	 obavljanje	 sportske	
djelatnosti	upravljanja	 i	održavanja	sportskih	građevina	
na	način	propisan	Zakonom.

Članak 7.
Upravljanje	građevinama	povjerava	se	na	neodređeno	

vrijeme,	a	isto	se	može	prekinuti:
•	 odlukom	vlasnika,	tj.	Općine,	
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•	 prestankom	 rada	 ili	 promjenom	 djelatnosti	 udruge	
upravitelja,

•	 prestankom	potrebe	upotrebe	 i	korištenja	od	strane	
upravitelja. 

Članak 8.
Način	upravljanja	i	korištenja	sportskih	građevina	iz	

članka	3.	ove	Odluke	regulira	se	ugovorom	između	Op-
ćine	i	upravitelja	iz	članka	5.	i	6.	ove	Odluke.

Ugovor	u	 ime	Općine	 sklapa	općinski	načelnik,	 a	u	
ime	upravitelja	ovlaštena	osoba	upisana	u	Registar	udru-
ga	Republike	Hrvatske.	

II. UVJETI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA
SPORTSKIM GRAĐEVINAMA

Članak 9.
Predmet	 upravljanja	 u	 pravilu	 je	 određena	 sportska	

građevina	 kao	 jedinstvena	 cjelina,	 odnosno	 svi	 zatvo-
reni	i	otvoreni	prostori	građevine,	sportski	i	poslovni	te	
prateći	prostori	i	oprema,	odnosno	nogometna	igrališta	i	
prateća	oprema,	te	uredske	prostorije	i	prateća	oprema.

Članak 10.
Općina	 upravljanje	 i	 korištenje	 sportskih	 građevina	

dodjeljuje	temeljem	javnog	poziva.
Udruga	koja	podnosi	zahtjev	za	upravljanje	i	korište-

nje	sportske	građevine	koja	se	nalazi	na	području	Opći-
ne,	mora	imati	sjedište	na	području	Općine.

Iznimno,	određena	sportska	građevina	može	se	dodi-
jeliti	sportskoj	udruzi	čije	se	sjedište	ne	nalazi	na	područ-
ju	Općine,	ako	za	određenu	sportsku	građevinu	ne	iskažu	
interes	sportske	udruge	sa	područja	Općine.

Sportska	udruga	čije	se	sjedište	ne	nalazi	na	području	
Općine	može	koristiti	navedenu	sportsku	građevinu,	uz	
uredno	podneseni	zahtjev	na	objavljeni	javni	poziv,	dok	
za	istu	ne	iskažu	interes	sportske	udruge	sa	područja	Op-
ćine,	odnosno	do	isteka	Ugovora.

Općina	 može	 sportske	 građevine	 dati	 na	 korištenje	
sportskim	klubovima	na	području	Općine,	ako	udovolja-
vaju	uvjetima	iz	Zakona	o	sportu	i	ove	Odluke	bez	na-
knade.

Temeljem	zahtjeva	iz	javnog	poziva	i	dokaza	o	ispu-
njavanju	uvjeta	navedenih	u	javnom	pozivu,	propisanih	
posebnim	zakonom	i	ovom	Odlukom,	općinski	načelnik	
može	povjeriti	upravljanje	i	korištenje	određene	sportske	
građevine	pravnim	osobama	iz	članka	5.	i	6.	ove	Odluke	
bez	naknade,	pod	uvjetom	da	se	u	sportskoj	građevini	ne	
obavlja	gospodarska	aktivnost.

Iznimno	od	stavka	6.	ovog	članka,	u	dijelu	objekta	u	
kojem	je	moguće	obavljati	gospodarsku	djelatnost,	takva	
djelatnost	 se	može	 obavljati	 samo	 uz	 prethodnu	 sugla-
snost	općinskog	načelnika,	i	uz	ispunjavanje	svih	potreb-
nih	uvjeta	za	obavljanje	iste.

Zahtjev	 za	 povjeravanjem	 upravljanja	 sportskom	

građevinom	podnosi	 se	 Jedinstvenom	upravnom	odjelu	
Općine	Molve	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Jedinstveni	 upravni	
odjel).

Članak 11.
Odluku	o	povjeravanju	upravljanja	sportskim	građe-

vinama	iz	članka	3.	ove	Odluke	donosi	općinski	načelnik.
Odluku	o	povjeravanju	upravljanja	sportskim	građe-

vinama	iz	članka	3.	ove	Odluke,	a	u	svezi	sa	člankom	10.	
st.	3.	i	4.,	donosi	općinski	načelnik,	a	na	prijedlog	Općin-
skog	vijeća	Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	Općinsko	
vijeće).

Članak 12.
Međusobna	prava	 i	obveze	 između	Općine	kao	vla-

snika	sportske	građevine	i	pravne	osobe	iz	područja	spor-
ta	kojoj	se	povjerava	sportska	građevina	na	upravljanje	i	
korištenje	(u	daljnjem	tekstu:	upravitelj)	 regulirat	će	se	
Ugovorom	o	 upravljanju	 i	 korištenju	 sportske	 građevi-
ne	(u	daljnjem	tekstu:	Ugovor)	koji	u	ime	Općine	sklapa	
općinski	 načelnik,	 a	 u	 ime	 upravitelja	 osoba	 ovlaštena	
osoba	upisana	u	Registar	udruga.

Članak 13.
Ugovorom	se	obvezuje	upravitelj	da	sportskom	gra-

đevinom	upravlja	pažnjom	dobrog	gospodara.
Upravitelj	je	dužan	osigurati	redovito	funkcioniranje	i	

tekuće	održavanje	cijele	građevine,	ukoliko	je	to	u	skladu	
sa	njegovim	financijskim	mogućnostima.

Ukoliko	 upravitelj	 nije	 u	 financijskoj	 mogućnosti	
podmiriti	troškove	tekućeg	održavanja	sportske	građevi-
ne,	a	 isto	 je	neophodno	radi	obavljanja	sportske	djelat-
nosti	te	nužno	u	građevinskom	i	funkcionalnom	smislu,	
troškove	tekućeg	održavanja	sportske	građevine	podmirit	
će	Općina	iz	Proračuna	sukladno	planiranim	sredstvima	
za	usluge	tekućeg	i	investicijskog	održavanja	na	osnovu	
zahtjeva	upravitelja.

Općinski	 načelnik	 odlukom	 odobrava	 financijska	
sredstva	iz	stavka		3.	ovog	članka.

Članak 14.
Poslovi	upravljanja	sportskom	građevinom	u	pravilu	

se	povjeravaju	 jednom	upravitelju	 radi	 jednostavnijeg	 i	
odgovornijeg	gospodarenja	sportskom	građevinom.

Članak 15.
Ugovorom	 će	 se	 osobito	 obvezati	 upravitelja	 sport-

ske	 građevine	 da	 sve	 sportske	 sadržaje	 građevine,	 kao	
i	 prateće	 sadržaje	 (svlačionice,	 spremišta	 za	 rekvizite	 i	
sve	ostale	dijelove	u	funkciji	sporta)	te	opremu	koja	služi	
sportskoj	djelatnosti,	koristi	za	svoju	sportsku	djelatnost	
i	za	djelatnost	sportskih	udruga	koje	su	ih	do	sada	kori-
stile	kao	i	sportske	udruge	kojima	to	bude	odobreno	uz	
dogovorene	uvjete.	
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III. ZAKUP

Članak 16.
Poslovni	i	drugi	prostori	sportske	građevine	koji	nisu	

u	 funkciji	 obavljanja	 sportske	 djelatnosti,	 mogu	 se	 od	
strane	upravitelja	dati	u	zakup	i	u	njima	se	može	obav-
ljati	samo	ona	djelatnost	koja	je	dopuštena	za	lokaciju	na	
kojoj	se	nalazi	sportska	građevina.	

Ugovor	o	zakupu	ne	može	biti	sklopljen	na	duži	rok	
od	10	godina.

Zakupnik	 nema	 pravo	 poslovni	 prostor,	 dio	 poslov-
nog	 prostora	 ili	 drugi	 prostor	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	
dati	u	podzakup,	a	ugovor	sklopljen	protivno	ovoj	odred-
bi	ništetan	je.

Upravitelj	je	dužan	prije	pokretanja	postupka	davanja	
u	zakup	sportskih	građevina	iz	stavka	1.	ovog	članka	pri-
baviti	pisanu	suglasnost	općinskog	načelnika.

Zakupnik	 nema	 pravo	 poslovni	 prostor,	 dio	 poslov-
nog	 prostora	 ili	 drugi	 prostor	 iz	 stavka	 1.	 ovog	 članka	
dati	u	podzakup,	a	ugovor	sklopljen	protivno	ovoj	odred-
bi	ništetan	je.

Članak 17.
Za	provođenje	postupka	davanja	u	zakup	odgovara-

jućeg	prostora	primjenjuju	se	odredbe	posebnih	propisa.
Na	prijedlog	ugovora	o	zakupu	suglasnost	daje	općin-

ski	načelnik.

Članak 18.
Ostvareni	prihod	od	zakupa	i	korištenja	sportske	gra-

đevine	s	osnova	odvijanja	sportskih,	kulturnih	 i	gospo-
darskih	manifestacija	upravitelj	je	dužan	namjenski	ulo-
žiti	u	daljnje	održavanje	i	daljnje	poboljšanje	uvjeta	rada	
na	sportskoj	građevini.

Članak 19.
Ugovorom	će	 se	 omogućiti	 upravitelju	 da	 sam	 ili	 u	

suradnji	s	drugom	pravnom	ili	fizičkom	osobom,	odno-
sno	sa	zakupcem	ulaže	sredstva	u	poboljšanje	uvjeta	rada	
sportskih	 ili	 poslovnih	 sadržaja	 na	 određenoj	 sportskoj	
građevini,	uz	suglasnost	općinskog	načelnika.

Fizičke	i	pravne	osobe	vlastitim	ulaganjem	kao	inve-
stitori	ne	stječu	pravo	vlasništva	na	izgrađenim	sportskim	
ili	 poslovnim	 prostorima,	 već	 stječu	 pravo	 korištenja	 i	
zakupa	na	određeni	rok	sukladno	odluci	nadležnog	tijela.

IV. NADZOR

Članak 20.
Općinski	načelnik	nadzire:
•	 namjensko	korištenje	sportske	građevine,
•	 održavanje	sportskih	građevina	u	skladu	s	obvezama	
što	ih	je	preuzeo	zakupnik,

•	 korištenje	sportskih	građevina	tako	da	se	poboljšaju	
uvjeti	obavljanja	sportskih	aktivnosti,

•	 provođenje	zaključenih	ugovora	o	davanju	u	zakup	
sportske	građevine,

•	 gospodarenje	 sportskim	 građevinama	 s	 namjerom	
smanjivanja	 cijene	 korištenja	 sportske	 građevine	 -	
investicijsko	održavanje	građevine.
Pravne	 osobe	 u	 sustavu	 sporta	 odnosno	 korisnici	

sportskih	 građevina	 obvezni	 su	 vlasniku	 sportskih	 gra-
đevina,	 tj.	Općini	dostavljati	godišnji	 izvještaj	o	uprav-
ljanju	 odnosno	godišnji	 izvještaj	 o	 korištenju	 sportskih	
građevina	najkasnije	do	kraja	veljače	 tekuće	godine	 za	
prethodnu	godinu	te	godišnji	program	upravljanja	sport-
skim	građevinama	do	kraja	veljače	tekuće	godine	za	te-
kuću	godinu.

Izvještaji	iz	stavka	2.	ovog	članka	mogu	biti	sastavni	
dio	godišnjeg	izvještaja	o	radu	podnositelja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Na	 upravljanje	 i	 korištenje	 sportske	 građevine,	 ako	

ovom	Odlukom	nije	određeno	drugačije,	primjenjuju	se	
opći	propisi	o	upravljanju	nekretninama	i	propisi	o	sport-
skim	građevinama.

Članak 22.
Korisnici	javnih	sportskih	građevina	i	nekretnina	koji	

nemaju	 regulirani	 odnos	 s	 Općinom,	 u	 skladu	 s	 ovom	
Odlukom	dužni	su	sklopiti	ugovore	o	upravljanju	i	kori-
štenju	sportskih	građevina	u	roku	od	3	mjeseca	od	stupa-
nja	na	snagu	ove	Odluke.

Na	korisnike	koji	imaju	sklopljene	Ugovore	o	korište-
nju	i	upravljanju	sportskim	građevinama	primjenjivat	će	
se	odredbe	tih	ugovora	do	objave	javnog	poziva.

Članak 23.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve	u	‚’Službenom	glasniku	Općine	Molve’’.
                                

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE MOLVE

KLASA:	620-01/20-01/2
URBROJ:	2137/17-01-20-1
Molve,	20.	ožujka	2020.

PREDSJEDNIK:
Zdravko	Tuba,	v.r.
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Na	temelju	članka	23.	stavka	4.	i	članka	35.	Zakona	
o	 održivom	 gospodarenju	 otpadom	 („Narodne	 novine“	
broj	94/13.,	73/17.,	14/19.	i	98/19.)	i	članka	29.	Statuta	
Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-križevač-
ke	županije	broj	5/13.,	3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	
Molve“	broj	1/18.,	2/19.,	4/19),	Općinsko	vijeće	Općine	
Molve	na	svojoj	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.
godine	donijelo	je

ODLUKU
o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Članak 1.
Općina	Molve	(	u	daljnjem	tekstu:	Općina)	u	provedbi	

projekta	“Građenje	reciklažnog	dvorišta	na	području	Op-
ćine	Molve“	–	referentni	broj	ugovora	KK.06.3.1.03.0070	
uz	sufinanciranje	bespovratnim	sredstvima	Europske	uni-
je	iz	Kohezijskog	fonda	u	financijskom	razdoblju	2014.-
2020.,	izgradila	je	reciklažno	dvorište	na	kčbr.	1310	k.o.	
Molve.

Članak 2.
Odlukom	 o	 davanju	 reciklažnog	 dvorišta	 na	 uprav-

ljanje	(u	daljnjem	tekstu:	Odluka)	reciklažno	dvorište	iz	
članka	1.	 	Odluke	daje	 se	 na	 upravljanje	 tvrtki	Komu-
nalac	d.o.o.,	Mosna	15,	Koprivnica,	OIB:	41412434130	
(dalje	u	tekstu:	Upravitelj)	koje	na	području	Općine	Mo-
lve	obavlja	poslove	prikupljanja	miješanog	komunalnog	
otpada.

Uvjeti	 i	 opseg	 upravljanja	 reciklažnim	dvorištem	 te	
međusobna	prava	 i	obveze	Upravitelja	 i	Općine	utvrdit	
će	se	Ugovorom.	

Članak 3.
Upravitelj	 je	dužan	organizirati	 rad	 i	 funkcioniranje	

reciklažnog	dvorišta	u	skladu	s	odredbama	Zakona	o	odr-
živom	gospodarenju	otpadom	i	pratećim	podzakonskim	
aktima	te	istim	upravljati	pažnjom	dobrog	gospodara.

Upravitelj	 u	 suradnji	 s	 Općinom	 je	 dužan	 osigurati	
način	rada	reciklažnog	dvorišta	sukladno	propisima	koji	
reguliraju	gospodarenje	otpadom	te	odredbama	Ugovora.

Članak 4.
Upravitelj	je	dužan	jednom	godišnje	podnijeti	Općini	

izvješće	o	upravljanju	reciklažnim	dvorištem,	prikuplje-
nom i predanom otpadu.

 
Članak 5.

Ovlašćuje	se	općinski	načelnik	Općine	za	potpisiva-
nje	 i	provedbu	Ugovora	 iz	članka	2.	stavka	2.	ove	Od-
luke,	 kao	 i	 za	 donošenje	 provedbenih	 akata	 za	 uredno	
funkcioniranje	reciklažnog	dvorišta.

Članak 6.
Donošenjem	 Ove	 Odluke	 prestaje	 važiti	 Zaključak	

o	davanju	 reciklažnog	dvorišta	na	upravljanje	Selskom	
komunalnom	društvu	Molve	d.o.o.	(KLASA:	351-01/17-
01/10,	URBROJ:	2137/17-17-1	od	4.	rujna	2017.).

Članak 7.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	prvog	dana	od	dana	obja-

ve	u	“Službenom	glasniku	Općine	Molve”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	363-01/20-01/3
URBROJ:	2137/17-01-20-9
Molve,	20.	ožujka	2020.

	 PREDSJEDNIK:
Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	 temelju	članka	13.	stavka	6.	Zakona	o	zaštiti	od	
požara	(„Narodne	novine“	broj	92/10.)	i	članka	29.	Sta-
tuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-kri-
ževačke	županije“	broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	
Općine	Molve“	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.)	Općinsko	vijeće	
Općine	Molve	na	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	
donijelo je

ODLUKU
o usklađenju Plana zaštite od požara 

Općine Molve za 2020. godinu

Članak 1.
Donosi	se	Odluka	o	usklađenju	Plana	zaštite	od	poža-

ra	Općine	Molve	za	2020.	godinu.

Članak 2.
Plan	 zaštite	 od	 požara	 za	 područje	 Općine	 Molve	

usvojen	je	na	16.	sjednici	Općinskog	vijeća	Općine	Mol-
ve	8.	kolovoza	2018.	godine	(	KLASA:	214-01/17-01/5,	
URBROJ:	2137/17-03-18-10).

Članak 3.
Pregledom	usvojenog	Plana	zaštite	od	požara	za	Op-

ćinu	Molve	 utvrđeno	 je	 da	 se	 pod	naslovom	14.	Popis	
odgovornih	osoba	u	DVD-ima	na	području	Općine	Mo-
lve,	u	Tablici	9.	pod	rednim	brojem	1.	 riječi	„	Tihomir	
Žufika“	zamjenjuju	sa	riječima	„Marijan	Kranjec“,	riječi	
„kućni:	 892-334“	 zamjenjuju	 sa	 riječima	 „kućni:	 892-



Strana	32 SLUŽBENI	GLASNIK	br.	2 20.	ožujka	2020.

237“	i	riječi	„mob:	091/5726118“	zamjenjuje	sa		riječima	
„mob:	091/5738888.”

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

ve	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve.“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	214-01/17-01/5
URBROJ:	2137/17-03-20-12
Molve,		20.	ožujka	2020.

PREDSJEDNIK:
Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	17.	stavka	1.	podstavka	4.	Zakona	
o	sustavu	civilne	zaštite	(„Narodne	Novine“	broj	82/15.i	
118/18.)	 i	 članka	29.	Statuta	Općine	Molve	 („Službeni	
glasnik	 Koprivničko-križevačke	 županije“	 broj	 5/13.	 i	
3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	Molve“	broj	1/18.,	2/19.	
i	4/19.),	a	sukladno		Odluci	o	donošenju	Procjene	rizika	
od	velikih	nesreća	za	Općinu	Molve	(„Službeni	glasnik	
Općine	Molve“	broj	6/18.)	Općinsko	vijeće	Općine	Mo-
lve	na	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	donijelo	je

O D L U K U 
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Molve

Članak 1.
Odlukom	o	osnivanju	Postrojbe	 civilne	 zaštite	 opće	

namjene	 Općine	 Molve	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Odluka)	
ustrojava	se	Postrojba	civilne	zaštite	opće	namjene	Opći-
ne	Molve	(	u	daljnjem	tekstu:	Postrojba)	kao	potpora	za	
provođenje	mjera	iz	djelokruga	sustava	civilne	zaštite	u	
velikim	nesrećama	i	katastrofama,	otklanjanju	posljedica	
terorizma	i	ratnih	razaranja.

Postrojba	 se	osniva	za	provođenje	mjere	civilne	za-
štite	sanacije	terena,	potporu	u	provođenju	mjera	evaku-
acije,	spašavanja,	prve	pomoći,	zbrinjavanja	ugroženog	
stanovništva	te	zaštite	od	poplava.

Članak 2.
Postrojba	ima	22	(dvadesetidva)	pripadnika.

Članak 3.
Postrojba	se,	sukladno	članku	6.	Uredbe	o	sastavu	 i	

strukturi	postrojbi	civilne	zaštite	(„Narodne	novine“	broj	
27/17.),	 prema	 strukturi	 sastoji	 se	 od	 dvije	 operativne	
skupine:	
•	 upravljačke	skupine	i	
•	 2	operativne	skupine.	
Upravljačka	skupina	sastoji	se	od	2	pripadnika,	a	sva-

ka	operativna	skupina	sastoji	se	od	10	pripadnika.	Svaka	
operativna	skupina	ima	voditelja.

Članak 4.
Postrojba	 postupa	 sukladno	 operativnom	 postupov-

niku	koji	donosi	načelnik	Stožera	civilne	zaštite	Općine	
Molve.	

Članak 5.
Prije	postupka	raspoređivanja	vojnih	obveznika	koji	

su	evidentirani	kao	kandidati	za	popunu	postrojbe	civilne	
zaštite,	zatražit	će	se	odobrenje	od	nadležne	ustrojstvene	
jedinice	ministarstva	nadležnog	za	poslove	obrane.

Mobilizacija	 Postrojbe	 provodi	 se	 po	 nalogu	 općin-
skog	načelnika	na	temelju	relevantnih	podataka	sustava	
ranog	 upozoravanja,	 kada	 izvanredni	 događaj	 ima	 ten-
denciju	razvoja	u	veliku	nesreću	ili	katastrofu	ili	kada	je	
proglašena	velika	nesreća	ili	katastrofa.	

 
Članak 6.

Sredstva	potrebna	za	ustrojavanje,	opremanje,	ospo-
sobljavanje	i	djelovanje	Postrojbe	osiguravaju	se	u	Pro-
računu	Općine	Molve.

Članak 7.
Stupanjem	na	snagu	ove	Odluke	prestaje	važiti	Od-

luka	o		osnivanju	postrojbe	civilne	zaštite	opće	namjene	
Općine	 Molve	 (KLASA:	 810-01/11-01/06,	 URBROJ:	
2137/17-11-1	od	13.	listopada	2011.	godine).

Članak 8.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve”.	 	
     

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:		810-01/20-01/4
URBROJ:	2137/17-03-20-1
Molve,	20.	ožujka	2020.

PREDSJEDNIK:
Zdravko	Tuba,	v.r.
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Na	temelju	članka	29.	Statuta	Općine	Molve	(„Služ-
beni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	 županije“	 broj	
5/13.	 i	 3/15.	 i	 „Službeni	 glasnik	 Općine	 Molve”	 broj	
1/18.,	 2/19.	 i	 4/19.),	 a	 u	 vezi	 s	 člankom	7.	 stavkom	5.	
Pravilnika	o	financijskom	izvještavanju	u	proračunskom	
računovodstvu	 („Narodne	 novine“	 broj	 3/15.,	 93/15.,	
135/15.,	2/17.,		28/17.,	112/18.	i	126/19.),	Općinsko	vi-
jeće	Općine	Molve	na	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	
2020.	godine	donijelo	je

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja 

Općine Molve za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

Članak 1.
Usvajaju	 se	 godišnji	 Financijski	 izvještaji	 Općine	

Molve	za	razdoblje	od	1.	siječnja	do	31.	prosinca	2019.	
godine	i	to:	

1. Izvještaj	o	prihodima	i	rashodima,	primicima	i	izda-
cima	–	obrazac:	PR-RAS,

2.	Izvještaj	o	rashodima	prema	funkcijskoj	klasifikaciji	
–	obrazac:	RAS-FUNKCIJSKI,

3. Izvještaj	o	promjenama	u	vrijednosti	i	obujmu	imo-
vine	i	obveza	–	obrazac:		P-VRIO,

4. Izvještaj	o	obvezama	-	obrazac:		OBVEZE,		
5. Bilanca	na	datum	31.	prosinca	2019.	godine	–	obra-
zac:	BIL		i

6. Bilješke.

Članak 2.
Godišnji	financijski	izvještaji	Općine	Molve	iz	točke	

I.	ovog	Zaključka	njegov	su	sastavni	dio.	

Članak 3.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE MOLVE

KLASA:	400-04/19-01/8
URBROJ:	2137/17-01-20-30
Molve,	20.	ožujka	2019.	
                                              

		 PREDSJEDNIK:
		Zdravko	Tuba,	v.r.

                                                      
           

Na	temelju	članka	29.	Statuta	Općine	Molve	(„Služ-
beni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	 županije“	 broj	
5/13.	 i	 3/15.	 i	 „Službeni	 glasnik	 Općine	 Molve”	 broj	
1/18.	i	2/19.),	a	u	vezi	s	člankom	7.	stavkom	5.	Pravilni-
ka	o	financijskom	izvještavanju	u	proračunskom	računo-
vodstvu	 („Narodne	novine“	broj	3/15.,	93/15.,	135/15.,	
2/17.,	28/17.,	112/18.	i	126/19.),	Općinsko	vijeće	Općine	
Molve	na	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	godine	
donijelo je

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Konsolidiranih financijskih izvještaja 

Općine Molve za razdoblje 
1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

Članak 1.
Prihvaćaju	se	Konsolidirani	Financijski	izvještaji	Op-

ćine	Molve	za		razdoblje	1.	siječnja	do	31.	prosinca	2019.	
godine	i	to:

1. Konsolidirani	 Izvještaj	 o	 prihodima	 i	 rashodima,	
primicima	i	izdacima	za	razdoblje	1.	siječnja	do	31.	
prosinca	2019.	godine,	obrazac	PR-RAS,

2.	Promjene	u	vrijednosti	 imovine	i	obveza	za	razdo-
blje	 od	 1.	 siječnja	 do	 31.	 prosinca	 2019.	 godine	 –	
obrazac	P-VRIO,

3. Bilanca	sa	stanjem	na	dan	31.	prosinca	2019.	godi-
ne,	obrazac	BIL,

4. Konsolidirani	Izvještaj	o	rashodima	prema	funkcij-
skoj	klasifikaciji	za	razdoblje	1.	siječanj	do	31.	pro-
sinac	2018.	godine,	obrazac	RAS-funkcijski,

5. Konsolidirani	Izvještaj	o	obvezama	za	razdoblje	1.	
siječnja	do	31.	prosinca	2019.	godine,	obrazac	OB-
VEZE,

6. Bilješke.

Članak 2.
Konsolidirani	 Financijski	 izvještaji	 iz	 točke	 I.	 ovog	

Zaključka	njegov	su	sastavni	dio.	

Članak 3.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE MOLVE

KLASA:	400-04/19-01/8
URBROJ:	2137/17-01-20-31
Molve,	20.	ožujka	2020.
              

	 	 	 PREDSJEDNIK:
												Zdravko	Tuba,	v.r.
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Na	temelju	članka	105.	stavka	5.	Zakona	o	proračunu	
(„Narodne	novine“	broj	87/08.,	136/12.	 i	15/15.),	član-
ka	7.	 stavka	5.	Pravilnika	o	financijskom	 izvještavanju	
u	proračunskom	računovodstvu	(„Narodne	novine“	broj	
3/15,	93/15.,	135/15.,	2/17.,	28/17.,	112/18.	i	126/19.)	i	
članka	29.	Statuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Ko-
privničko-križevačke	županije“	broj	5/13.	i	3/15.	i	„Služ-
beni	 glasnik	 Općine	Molve”	 broj	 1/18.,	 2/19.	 i	 4/19.),	
Općinsko	vijeće	Općine	Molve	na		34.	sjednici	održanoj	
20.	ožujka	2020.	godine	donijelo	je

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na godišnje 

Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

2019. godine

Članak 1.

Daje	se	suglasnost	na	Godišnje	financijske	izvještaje	
Dječjeg	vrtića	„Pčelica“	Molve	za	razdoblje	od	1.	siječ-
nja	do	31.	prosinca	2019.	godine.

Članak 2.
Prihvaćaju	 se	 Financijski	 izvještaji	 Dječjeg	 vrtića	

„Pčelica”	Molve	za	razdoblje	od	1.	siječnja		do	31.	pro-
sinca	2019.	godine	i	to:

1. Izvještaj	o	prihodima	i	rashodima,	primicima	i	izda-
cima	–	obrazac:	PR-RAS,

2.	Izvještaj	o	rashodima	prema	funkcijskoj	klasifikaciji	
–	obrazac:	RAS-FUNKCIJSKI,

3. Izvještaj	o	promjenama	u	vrijednosti	i	obujmu	imo-
vine	i	obveza	–	obrazac:		P-VRIO,

4. Izvještaj	o	obvezama	-	obrazac:		OBVEZE,		
5. Bilanca	na	datum	31.	prosinca	2019.	godine	–	obra-
zac:	BIL		i

6. Bilješke.

Članak 3.
Financijski	izvještaji	iz	točke	I.	ovog	Zaključka	nje-

gov	su	sastavni	dio.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	400-04/19-01/9
URBROJ:	2137/17-01-20-13
Molve,	20.	ožujka	2020.																																																																																								

       
																																PREDSJEDNIK:

					Zdravko	Tuba	,	v.r.

Na	temelju	članka	35.	b	Zakona	o	lokalnoj	i	područnoj	
(regionalnoj)	samoupravi	Narodne	novine”	broj	33/01.,	
60/01.	 –	 vjerodostojno	 tumačenje,	 129/05.,	 109/07.,	
125/08.,	109/07.,	36/09.,	150/11.,	144/12.	i	19/13.	–	pro-
čišćeni	tekst,	137/15.,	123/17.	i	98/19.)		i	članka	29.	Sta-
tuta	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-kri-
ževačke	županije“	broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	
Općine	Molve”	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.),	Općinsko	vijeće	
Općine	Molve	na	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	
godine	donijelo	je	

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Molve za razdoblje 
od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine

Članak 1.
Usvaja	se	Izvješće	o	radu	općinskog	načelnika	Opći-

ne	Molve	za	razdoblje	od	1.	srpnja	do	31.	prosinca	2019.	
godine	 KLASA:	 022-05/19-01/7,	 URBROJ:	 2137/17-
02-20-3	od	6.	ožujka	2020.	godine.	

Članak 2.
Izvješće	 iz	 točke	I.	sastavni	 je	dio	ovog	Zaključka	 i	

nalazi	se	u	prilogu.

Članak 3.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	022-05/19-01/7
URBROJ:	2137/17-01-20-4
Molve,	20.	ožujka	2020.
   

PREDSJEDNIK:	
Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	57.	Zakona	o	proračunu	(„Narodne	
novine“	broj	87/08.,	136/12.	i	15/15.)	i	članka	29.	Statuta	
Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-križevač-
ke	županije“	broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	
Molve“	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.),	Općinsko	vijeće	Općine	
Molve	na	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	godine	
donijelo je 
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 
za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca

 2019.  godine

Članak 1.
Usvaja	se	Izvješće	općinskog	načelnika	Općine	Mo-

lve	 o	 korištenju	 sredstava	 Proračunske	 zalihe	 Proraču-
na	Općine	Molve	KLASA:	 400-04/19-01/7,	URBROJ:	
2137/17-02-20-12	od	7.	siječnja	2020.	za	razdoblje	od	1.	
prosinca	do	31.	prosinca	2019.	godine.

Članak 2.
Izvješće	iz	točke	I.	ovog	Zaključka	njegov	je	sastavni	

dio	i	nalazi	se	u	prilogu.

Članak 3.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	400-04/19-01/7
URBROJ:	2137/17-01-20-13
Molve,	20.	ožujka	2020.		 	 	
				 	 			PREDSJEDNIK:
			 	 		Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	57.	Zakona	o	proračunu	(„Narodne	
novine“	broj	87/08.,	136/12.	i	15/15.)	i	članka	29.	Statuta	
Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-križevač-
ke	županije“	broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	
Molve“	broj	1/18.,	2/19.	i	4/19.),	Općinsko	vijeće	Općine	
Molve	na	34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	godine	
donijelo je 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 
za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 

2020.  godine

Članak 1.
Usvaja	se	Izvješće	općinskog	načelnika	Općine	Mo-

lve	 o	 korištenju	 sredstava	 Proračunske	 zalihe	 Proraču-
na	Općine	Molve	KLASA:	 400-04/20-01/3,	URBROJ:	
2137/17-01-20-1	od	6.	ožujka	2020.	za	 razdoblje	od	1.	
siječnja	do	29.	veljače	2020.	godine.

Članak 2.
Izvješće	iz	točke	I.	ovog	Zaključka	njegov	je	sastavni	

dio	i	nalazi	se	u	prilogu.

Članak 3.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	400-04/20-01/3
URBROJ:	2137/17-01-20-2
Molve,	20.	ožujka	2020.		 	 	
	 	 			 	 				PREDSJEDNIK:
			 	 		Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	20.	Zakona	o	održivom	gospoda-
renju	otpadom	(„Narodne	novine”	broj	94/13.,	 	73/17.,	
14/19.	 i	 98/19.)	 i	 članka	 29.	 Statuta	 Općine	 Molve	
(„Službeni	 glasnik	 Koprivničko-križevačke	 županije”	
broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	Molve”	broj	
1/18.,	2/19.	 i	4/19.),	Općinsko	vijeće	Općine	Molve	na	
34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	godine	donijelo	je	

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje 2017. - 2022. na području 

Općine Molve u 2019. godini

Članak 1.
Usvaja	se	Izvješće	o	provedbi	Plana	gospodarenja	ot-

padom	Republike	Hrvatske	 za	 razdoblje	 2017.	 -	 2022.	
na	području	Općine	Molve	u	2019.	godini	KLASA:	351-
01/20-01/6,	 	URBROJ:	2137/17-03-20-2	od	13.	ožujka	
2020.	godine.

Članak 2.
Izvješće	iz	točke	I.	ovog	Zaključka	njegov	je	sastavni	

dio	i	nalazi	se	u	prilogu.

Članak 3.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	351-01/20-01/6
URBROJ:	2137/17-01-20-3
Molve,	20.	ožujka	2020.
	 	 PREDSJEDNIK:		

Zdravko	Tuba,	v.r.
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Na	temelju	članka	36.	stavka	9.	Zakona	o	održivom	
gospodarenju	 otpadom	 („Narodne	 novine”	 broj	 94/13.,	
73/17.,	14/19.	i	98/19.)	i	članka	29.	Statuta	Općine	Mol-
ve	(„Službeni	glasnik	Koprivničko-križevačke	županije“	
broj	5/13.	i	3/15.	i	„Službeni	glasnik	Općine	Molve”	broj	
1/18.,	 2/19.	 i	 4/19.)	Općinsko	 vijeće	Općine	Molve	 na	
34.	sjednici	održanoj	20.	ožujka	2020.	donijelo	je	

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 
odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjera 
za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš 

na području Općine Molve za 2019. godinu

Članak 1.
Usvaja	se	Izvješće	o	lokacijama	i	količinama	odbače-

nog	 otpada,	 troškovima	uklanjanja	 odbačenog	 otpada	 i	
provedbi	mjera	za	sprječavanje	nepropisnog	odbacivanja	
otpada	i	mjera	za	uklanjanje	otpada	odbačenog	u	okoliš	
na	području	Općine	Molve	 za	2019.	 godinu	općinskog	
načelnika	KLASA:	351-02/20-01/1,	URBROJ:	2137/17-
07-20-2	od	25.	veljače	2020.	godine.

Članak 2.
Izvješće	 iz	 točke	I.	sastavni	 je	dio	ovog	Zaključka	 i	

nalazi	se	u	prilogu.

Članak 3.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	351-02/20-01/1
URBROJ:	2137/17-01-20-3
Molve,	20.	ožujka	2020.

	 	 	 PREDSJEDNIK:
																																		Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	 temelju	 članka	 25.	 stavka	 9.	 Zakona	 o	 poljo-
privrednom	 zemljištu	 („Narodne	 novine“	 broj	 20/18.,	
115/18.	 i	 98/19.)	 i	 članka	 29.	 Statuta	 Općine	 Molve	
(„Službeni	glasnik	Općine	Molve”	5/13.	i	3/15.	i	„Služ-
beni	glasnik	Općine	Molve”	 	broj	1/18.,	2/19.	 i	4/19.),	
Općinsko	vijeće	Općine	Molve	na	34.	sjednici	održanoj	
20.	ožujka	2020.	donijelo	je

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Molve u 2019. godini

I.
Usvaja	se	Izvješće	općinskog	načelnika	Općine	Mol-

ve	o	korištenju	sredstava	ostvarenih	od	promjene	namje-
ne	poljoprivrednog	 zemljišta	 na	 području	Općine	Mol-
ve	u	2019.	godini	KLASA:	320-02/20-02/2,	URBROJ:	
2137/17-02-20-1	od	13.	ožujka	2020.	godine.

II.
Izvješće	iz	točke	I.	ovog	Zaključka	njegov	je	sastavni	

dio	i	nalazi	se	u	prilogu.	

III.
Ovaj	Zaključak	i	Izvješće	dostavit	će	se	Ministarstvu	

poljoprivrede.

IV.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	320-02/20-02/2
URBROJ:	2137/17-01-20-2
Molve,	20.	ožujka	2020.
	 					PREDSJEDNIK:

							Zdravko	Tuba,	v.r.

Službeni	glasnik	Općine	Molve,	izdaje	Općina	Molve,	Trg	kralja	Tomislava	11
Telefon:	(048)	892-021	Telefax:	(048)	892-294
e-mail:	juo@molve.hr

Grafička	obrada	i	tisak:	LDesign	j.d.o.o.
List	izlazi	po	potrebi,	te	se	objavljuje	na	web	stranici	Općine	Molve:	www.molve.hr


