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Na temelju članka 5. i 14. a. Odluke o javnim pri-
znanjima Općine Molve („Službeni glasnik Koprivnič-
ko-križevačke županije“ broj 9/96. i 11/96.) i  članka 27. 
Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve” 
broj 2/20.), Općinsko vijeće Općine Molve na 38. sjedni-
ci održanoj 27. kolovoza 2020. donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Molve 

za 2020. godinu 

I.
Javno priznanje „Zahvalnica Općine Molve“ dodje-

ljuje se:
1. Mileu Valentiću za dugogodišnji uspješan rad i 

ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji,
2. Mihaeli Frančić za osvojeno 1. mjesto na držav-

nom juniorskom prvenstvu u sportskom ribolovu 
i promidžbi Općine Molve,

3. Zlatku Popecu za dugogodišnji uspješan rad i 
ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji,

4. Veri Bardak, dr.med. za dugogodišnji uspješan 
rad i obavljanje primarne zdravstvene djelatnosti,

5. Ani Leoni Lončar za osobit uspjeh i pobjedu u 
glazbenom natjecanju  „The Voice Family” Hr-
vatska i promidžbi Općine Molve,

6. Mariu Žufiki za dugogodišnji uspješan rad i 
ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji,

7. KUD-u Molve, Malom folkloru za promicanje 
kulture i umjetnosti narodnih plesova i pjesama 
Podravine, promicanje ugleda i promocije Općine 
Molve,

8. DVD-u Gornja Šuma za 60. obljetnicu rada i dje-
lovanja vatrogasnog društva, doprinos vatroga-
stvu i promicanju ugleda Općine Molve,

II.
Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Općine Molve” 

dodjeljuje se:

1. Josipu Hontiću za dugogodišnje političko djelo-
vanje, doprinos i zalaganje za dobrobit mještana 
i Općine Molve, 

2. Mirjani Tomec, odgajateljici Dječjeg vrtića” Pče-
lica” Molve za cjeloživotni predani rad potica-
njem i usmjeravanjem  razvojnih osobina i potre-
ba djece na području predškolskog odgoja,

3. Mateju Lodeti za dugogodišnji aktivan rad i do-
prinos u unaprjeđenju vatrogastva i razvoju zašti-
te od požara djelovanjem u DVD-u Gornja Šuma,

4. Slavku Kokši za dugogodišnji aktivan rad i dopri-
nos u unaprjeđenju vatrogastva i razvoju zaštite 
od požara djelovanjem u DVD-u Gornja Šuma,

5. Josipu Litviću za dugogodišnji aktivan rad i do-
prinos u unaprjeđenju vatrogastva i razvoju zašti-
te od požara djelovanjem u DVD-u Gornja Šuma.

6. Ani Bogat, pjesnikinji i čuvarici kulturne baštine 
Molvi, postuhmna nagrada za cjeloživotni  rad i 
očuvanje tradicionalne baštine.

III.
Javna priznanja iz točke I. i II. ove Odluke uručit će se 

na posebnoj prigodnoj svečanosti u organizaciji Općine 
Molve.  

IV.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Op-

ćine Molve“. 
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Na temelju članka 48. 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., 19/13. – pro-
čišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.)   i članka 27. Sta-
tuta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve” 
broj 2/20.) Općinsko vijeće Općine Molve na 38. sjednici 
održanoj 27. kolovoza 2020.  donijelo je

ODLUKU 
o kupnji nekretnina u k.o. Molve

I.
Odlukom o kupnji nekretnina u k.o. Molve ( u dalj-

njem tekstu: Odluka) utvrđuje se da će Općina Molve ku-
piti nekretnine obuhvaćene Procjembenim elaboratom, 
Procjena tržišne vrijednosti nekretnina – poljoprivrednog 
zemljišta  (u daljnjem tekstu: Procjembeni elaborat) izra-
đenu od doc.dr.sc. Josipa Haramije dipl.ing.agr., stalnog 
sudskog vještaka za poljoprivredu, gospodarstvo i pro-
cjenu poljoprivrednog zemljišta od studenog 2019. godi-
ne upisanima u k.o. Molve i to:

dio kčbr.4213/1, 4213/3, 4213/2, 4267/1, 4267/2, 
4268, 4269/1, 4269/2, 4270, 4271/1, 4271/2, 2591/2, 
2591/3, 2590/2, 2589/4, 7512/33, 2597/3 i cijelih ne-
kretnina: kčbr. 2596/2, 2597/3, 2591/2, 2591/3, 2589/4, 
2590/2, 7512/33 i 9777.

II.
Vlasništvo, posjedništvo i površina nekretnina na po-

jedinoj čestici navedenoj u točki I. ove Odluke utvrđeno 
je Geodetskim elaboratom, Skica izmjere sa prijedlogom 
parcelacije i iskazom površina za odštetu, izrađenom od 
strane GEOTRE d.o.o. od lipnja 2019. godine.

III.
Kupoprodajna cijena nekretnina iz točke I. ove Odlu-

ke iznosi ukupno 137.385,49 kuna.

IV.
Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Mo-

lve sklopi kupoprodajne ugovore iz točke I. ove Odluke. 

V.
Procjembeni elaborat iz točke I.  i Geodetski elaborat 

iz točke II. sastavni su dio ove Odluke.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-

ve u „Službenom glasniku Općine Molve.”

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:061-01/20-01/2
URBROJ: 2137/17-01-20-1
Molve, 27. kolovoz 2020.
               

   PREDSJEDNIK:
                             Zdravko Tuba, v.r.



Strana 4 SLUŽBENI GLASNIK br. 6 27. kolovoza 2020.

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: LPress j.d.o.o.
List izlazi po potrebi, te se objavljuje na web stranici Općine Molve: www.molve.hr


