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Na temelju članka 10., stavka 3. Zakona o financira-
nju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne 
novine“ broj 29/19. i 98/19.) i članka 27. Statuta Opći-
ne Molve („Službeni glasnik Općine Molve” broj 2/20. 
i 3/21.),  Općinsko vijeće Općine Molve na 6. sjednici 
održanoj 8. studenog 2021. godine donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju redovitih sredstava 

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

Općine Molve za 2022. 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 2022. 
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 2022. 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 2022. godinu iz članka 1. ove Odluke osigu-
ravaju se u Proračunu u iznosu 9.300,00 kuna.

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), 5 članova – 
5.000,00 kuna.

2. Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ), 2 čla-
na – 2.000,00 kuna.

3. Članovima izabranih s liste grupe birača (nezavi-
sni), 2 člana – 2.000,00 kuna.

Članak 3.
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. Članovima izabranih s liste grupe birača (nezavi-
sni) za 1 članicu – 100,00 kuna.

Članak 4.
Sredstva utvrđena u članku 2. i 3. ove Odluke dozna-

čuju se na žiro-račun političke stranke, odnosno člana 
grupe birača, tromjesečno, u jednakim obrocima, s time 
da se isplata posljednjeg obroka treba isplatiti najkasnije 
do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja-

ve u „Službenom glasniku Općine Molve“. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA: 402-01/21-01/3
URBROJ: 2137/17-04-21-1
Molve, 8. studeni 2021.

PREDSJEDNIK:
            Zdravko Tuba, v.r.

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. i 19/13. – pro-
čišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19., i 144/20.), član-
ka 391. 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., 
90/10., 143/12. i 152/14.) i članka 27. Statuta Općine Mo-
lve („Službeni glasnik Općine Molve” broj 2/20. i 3/21.), 
Općinsko vijeće Općine Molve na 6. sjednici održanoj 8. 
studenog 2021. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na raspisivanje
 javnog natječaja za davanje u zakup 

Ribičkog doma Sekuline

Članak 1.
Stavlja se u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Mo-

lve, Ribički dom u Sekulini, izgrađen na kč.br. 9784/17, 
zk.ul. 7158, k.o. Molve, ukupne površine 110 m2 (u dalj-
njem tekstu: Nekretnina), prikupljanjem pisanih ponuda 
temeljem Javnog natječaja koji će raspisati Općinski na-
čelnik Općine Molve za udruge i društva s područja Op-
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ćine Molve koje se bave lovstvom i ribolovom.
Početna cijena mjesečne zakupnine za Nekretninu iz 

stavka 1. ovog Zaključka iznosi 50,00 kuna.
Troškove potrošnje režija, udruga i društvo s područja 

Općine Molve, s kojom će se sklopiti Ugovor o zakupu 
Ribičkog doma Sekuline plaćat će mjesečno, a na teme-
lju ispostavljenog računa od strane Općine Molve.

Nekretnina iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup 
na 20 (dvadeset) godina od dana zaključenja ugovora o 
zakupu.

Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Molve da, na-

kon okončanja postupka Javnog natječaja za davanje u 
zakup proslovnog prostorija prema ovom Zaključku, za-
ključi odgovarajuće pravne poslove sa izabranim najpo-
voljnijim ponuditeljem (udrugom ili društvom s područja 
Općine Molve) za zakup Nekretnine iz članka 1. ovog 
zaključka.

Članak 3.
Općinski načelnik ovlašten je, bez donošenja posebne 

odluke Općinskog vijeća, ponovno raspisati Javni natje-
čaj koji je sastavni dio ovog zaključka u slučaju da ne 
bude zaprimljena niti jedna ponuda za zakup predmetne 
Nekretnine, odnosno ukoliko se tijekom postupka utvrdi 
da je koja od dostavljenih ponuda nevaljana te ukoliko ne 
bude izabran najpovoljniji ponuditelj zbog neispunjava-
nja uvjeta Javnog natječaja. 

Članak 4.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Molve”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA: 372-03/21-01/7
URBROJ: 2137/17-04-21-1
Molve, 8. studeni 2021.   
      

            PREDSJEDNIK:       
Zdravko Tuba, v.r.

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. i 19/13. – pro-
čišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19., i 144/20.), član-
ka 391. 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., 
90/10., 143/12. i 152/14.) i članka 27. Statuta Općine Mo-
lve („Službeni glasnik Općine Molve” broj 2/20. i 3/21.), 
Općinsko vijeće Općine Molve na 6. sjednici održanoj 8. 
studenog 2021. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja 

za davanje u zakup prizemlja Galerije Molve

Članak 1.
Stavlja se u zakup nekretnina u vlasništvu Općine 

Molve, prizemlje Galerije Molve, izgrađena na kč.br. 
756/1, zk.ul. 7297, k.o. Molve (u daljnjem tekstu: Ga-
lerija), prikupljanjem pisanih ponuda temeljem Javnog 
natječaja koji će raspisati Općinski načelnik Općine Mo-
lve za udruge i društva s područja Općine Molve koje se 
bave kulturnim stvaralaštvom i to: 

• prostorije za izložbe ukupne površine 58 m2,
• poslovna prostorija ukupne površine 10 m2,
• zajedničke prostorije (hodnik, sanitarni čvor) 

ukupne površine 20 m2.
 Početna cijena mjesečne zakupnine za Galeriju 

iz stavka 1. ovog Zaključka iznosi 50,00 kuna.
Troškove potrošnje režija, udruga i društvo s područja 

Općine Molve, s kojom će se sklopiti Ugovor o zakupu 
prizemlja Galerije Molve plaćat će mjesečno, a na teme-
lju ispostavljenog računa od strane Općine Molve.

Nekretnina iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup 
na 20 (dvadeset) godina od dana zaključenja ugovora o 
zakupu.

Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Molve da, na-

kon okončanja postupka Javnog natječaja za davanje u 
zakup proslovnog prostorija prema ovom Zaključku, za-
ključi odgovarajuće pravne poslove sa izabranim najpo-
voljnijim ponuditeljem (udrugom ili društvom s područja 
Općine Molve) za zakup Nekretnine iz članka 1. ovog 
zaključka.

Članak 3.
Općinski načelnik ovlašten je, bez donošenja posebne 

odluke Općinskog vijeća, ponovno raspisati Javni natje-
čaj koji je sastavni dio ovog zaključka u slučaju da ne 
bude zaprimljena niti jedna ponuda za zakup predmetne 
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Nekretnine, odnosno ukoliko se tijekom postupka utvrdi 
da je koja od dostavljenih ponuda nevaljana te ukoliko ne 
bude izabran najpovoljniji ponuditelj zbog neispunjava-
nja uvjeta Javnog natječaja. 

Članak 4.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Molve”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA: 372-03/21-01/9
URBROJ: 2137/17-04-21-1
Molve, 8. studeni 2021.   
       

           PREDSJEDNIK:
           Zdravko Tuba, v.r.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu („Narodne 
novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 27. Statu-
ta Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 
2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 6. sjed-
nici održanoj 8. studeni 2021. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 
mjesec listopad 2021. godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika Općine Mo-

lve o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proraču-
na Općine Molve (KLASA: 400-04/21-01/5, URBROJ: 
2137/17-04-21-16) od 3. studeni 2021. godine za mjesec 
listopad 2021. 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: 400-04/21-01/5
URBROJ: 2137/17-04-21-17
Molve, 8. studeni 2021.    

       
     PREDSJEDNIK:

    Zdravko Tuba, v.r.

Službeni glasnik Općine Molve, izdaje Općina Molve, Trg kralja Tomislava 11
Telefon: (048) 892-021 
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


