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Na	temelju	članka	20.	stavka	2.	Zakona	o	predškol-
skom	 odgoju	 i	 obrazovanju	 („Narodne	 novine“	 broj	
10/97.,	107/07.,	94/13.	i	98/19.)	i	članka	27.	Statuta	Op-
ćine	Molve	(„Službeni	glasnik	Općine	Molve“	broj	2/20.	
i	 3/21.),	 Općinsko	 vijeće	Općine	Molve	 na	 5.	 sjednici	
održanoj	15.	listopada	2021.	godine	donijelo	je

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prednosti pri upisu djece 

u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve

Članak 1.
U	Pravilniku	o	uvjetima	i	načinu	ostvarivanja	predno-

sti	pri	upisu	djece	u	Dječji	vrtić	„Pčelica“	Molve	(„Služ-
beni	glasnik	Općine	Molve“	broj	3/19.	 i	8/20.)	 (u	dalj-
njem	tekstu:	Pravilnik)	u	članku	2.	podtočka	a)	mijenja	
se	i	glasi:

„a)	djeca	i	oba	roditelja	koja	imaju	prijavljeno	prebi-
valište	na	području	Općine	Molve.“

U	podtočki	b)	nakon	riječi	„drugih	općina“	dodaju	se	
riječi	 „u	kojoj	 imaju	prijavljeno	prebivalište	 ili	 boravi-
šte“.

Članak 2.
Ovaj	Pravilnik	 stupa	na	 snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	601-01/19-01/1
URBROJ:	2137/17-04-21-5
Molve,	15.	listopada	2021.
       

	 	 PREDSJEDNIK
Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	48.	stavka	4.	i	5.	Zakona	o	predš-
kolskom	odgoju	 i	 obrazovanju	 („Narodne	novine“	broj	
10/97.,	107/07.,	94/13.	i	98/19.)	i	članka	27.	Statuta	Op-
ćine	Molve	(„Službeni	glasnik	Općine	Molve“	broj	2/20.	
i	3/21.)	Općinsko	vijeće	Općine	Molve	na	5.	sjednici	odr-
žanoj	15.	listopada	2021.	godine	donijelo	je

ODLUKU
o dopuni Odluke o mjerilima za plaćanje usluga

 Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve

Članak 1.
U	 Odluci	 o	 mjerilima	 za	 plaćanje	 usluga	 Dječjeg	

vrtića	 „Pčelica“	Molve	 (KLASA:	601-02/18-01/1,	UR-
BROJ:	2137/17-01-18-2)	od	22.	ožujka	2018.	godine	(u	
daljnjem	tekstu:	Odluka)	se	u	članku	4.	nakon	stavka	1.	
dodaju	novi	stavci	koji	glase:

„Roditelji	čije	je	dijete	upisano	u	Dječji	vrtić,	a	koji	
imaju	dugovanja	prema	Dječjem	vrtiću,	mogu	podmiriti	
takav	dug	temeljem	potraživanja	od	Općine	Molve	bilo	
kojeg	od	roditelja,	a	o	čemu	će	se	sklopiti	ugovor	o	cesiji	
između	roditelja,	Općine	Molve	i	Dječjeg	vrtića.

Ugovor	o	cesiji	moći	će	se	sklopiti	nakon	ostvarivanja	
prava	na	temelju	podnesenog	zahtjeva	uz	javne	pozive	za	
subvencije	i	sufinanciranje	koje	raspiše	Općina	Molve.“

Članak 2.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	601-02/18-01/1
URBROJ:	2137/17-04-21-2
Molve,	15.	listopada	2021.
       

	 	 PREDSJEDNIK
		Zdravko	Tuba,	v.r.
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Na	temelju	članka	35.		i	članka	391.	Zakona	o	vlasniš-
tvu	i	drugim	stvarnim	pravima	(„Narodne	Selinene“	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.	–	pročišćeni	tekst),	članka	6.	Odluke	o	načinu	ras-
polaganja,	 korištenja	 i	 upravljanja	 nekretninama	u	 vla-
sništvu	Općine	Molve	(„Službeni	glasnik	Općine	Molve”	
broj	2/20.)	i	članka	27.	Statuta	Općine	Molve		(„Službeni	
glasnik	Općine	Molve“	broj	2/20.	i	3/21.)	Općinsko	vi-
jeće	Općine	Molve	na	5.	sjednici	održanoj	15.	listopada	
2021.	godine	donijelo	je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

nekretnine u vlasništvu Općine Molve k.o. Seline

Članak 1.
Odlukom	 o	 raspisivanju	 javnog	 natječaja	 za	 proda-

ju	nekretnine	u	vlasništvu	Općine	Molve,	k.o.	Seline	(u	
daljnjem	tekstu:	Odluka)	raspisuje	se	natječaj	putem	pri-
kupljanja	pisanih	ponuda	za:

-	 građevinsko	 zemljište	 u	 Selinama	 upisano	 u	
zk.ul.	 541,	 k.o.	 Seline,	 kč.br.	 5214,	 pašnjak	 površine	
1038	m2	po	početnoj	cijeni	od	460.000,00	kuna.

	 Uz	 ponudu	 treba	 priložiti	 i	 dokaz	 o	 uplaćenoj	
jamčevini	u	iznosu	od	50.000,00	kuna.

Članak 2.
Javni	 natječaj	 provodi	 se	 prikupljanjem	 pisanih	 po-

nuda.	Pravo	sudjelovanja	na	javnom	natječaju	imaju	sve	
fizičke	osobe	državljani	Republike	Hrvatske	i	državljani	
članica	Europske	unije	te	pravne	osobe	registrirane	u	Re-
publici	Hrvatskoj	i	državama	članicama	Europske	unije.	
Ostale	strane	pravne	i	fizičke	osobe	mogu	sudjelovati	na	
natječaju	ako	 ispunjavaju	zakonom	propisane	uvjete	za	
stjecanje	prava	vlasništva	na	području	Republike	Hrvat-
ske,	 a	 koje	 dostave	 dokaz	 da	 su	 uplatile	 jamčevinu	 za	
nekretninu	iz	članka	1.	ove	Odluke.

Jamčevina	 se	 uplaćuje	 na	 žiro	 račun	 Općine	 Mo-
lve,	 IBAN:	 HR0924020061827000007	 otvoren	 kod	
Erste&Steiermärkische	 Bank	 d.d.,	 model	 plaćanja	 broj	
68,	s	pozivom	na	broj:	9016	–	OIB	ponuditelja,	a	uplaću-
je	se	u	korist	proračuna	Općine	Molve,	s	naznakom	„za	
nekretninu	-		Seline“.

Jamčevine	 koje	 su	 priložili	 ponuditelji	 čije	 ponude	
nisu	 prihvaćene,	 bit	 će	 im	 vraćene	 bez	 obračunavanja	
zakonske	zatezne	kamate,	po	završetku	javnog	natječa-
ja,	najkasnije	u	roku	od	15	(petnaest)	dana	od	donošenja	
Odluke	 o	 odabiru	 najpovoljnijeg	 ponuditelja.	 Položena	
jamčevina	sudionika	javnog	natječaja	čija	je	ponuda	pri-
hvaćena	zadržava	se	i	uračunava	u	kupoprodajnu	cijenu.	

Ako	sudionik	u	javnom	natječaju,	čija	je	ponuda	pri-
hvaćena	i	odabrana	kao	najpovoljnija,	ne	sklopi	ugovor	

o	kupoprodaji	nekretnina	u	roku	od	30	(trideset)	dana	od	
dana	primitka	obavijesti	o	rezultatima	javnog	natječaja,	
smatrat	će	se	da	je	odustao	od	ponude	te	gubi	pravo	na	
povrat	uplaćene	jamčevine.

Članak 3.
Pisane	ponude	moraju	sadržavati:
-	 osnovne	 podatke	 o	 ponuditelju:	 ime	 i	 prezime,	

prebivalište,	 OIB,	 presliku	 osobne	 iskaznice	 i	 presliku	
domovnice	(za	fizičke	osobe),	odnosno	naziv	i	sjedište,	
MB,	OIB	i	presliku	rješenja	o	registraciji	(za	pravne	oso-
be),	

-	 kontakt	telefon,
-	 dokaz	o	uplaćenoj	jamčevini,
-	 broj	računa	za	povrat	jamčevine	sudionicima	čije	

ponude	ne	budu	prihvaćene	ili	u	slučaju	poništenja		natje-
čaja,

-	 ponudu	novčanog	iznosa	kupoprodajne	cijene	u	
kunama.

Članak 4.
Rok	za	podnošenje	ponuda	je	15	(petnaest)	dana	od	

dana	objave	javnog	natječaja	u	Večernjem	listu	i	na	služ-
benoj	web	stranici	Općine	Molve	(www.molve.hr).	

Ponuda	 se	 predaje	 u	 zatvorenoj	 omotnici	 	 s	 na-
znakom	 „Ponuda	 za	 natječaj-prodaja	 nekretnine-ne	
otvaraj.”Ponuda	 se	 predaje	 u	Općinu	Molve	 neposred-
no	ili	poštom	preporučeno	na	adresu	primatelja:	Općina	
Molve,	Trg	kralja	Tomislava	11,	48327	Molve.

Članak 5.
Postupak	natječaja	provodi	Povjerenstvo	za	provedbu	

javnog	natječaja	za	prodaju	nekretnine	iz	članka	1.	ove	
Odluke	u	sljedećem	sastavu:	Zdravko	Tuba,	predsjednik,	
Siniša	Frančić,	član	i	Lea	Tot,	članica.

Članak 6.
Ponuditelj	koji	ponudi	najvišu	cijenu	za	nekretninu,	

koja	mora	biti	izražena	u	kunama	i	koji	ispunjava	i	sve	
druge	uvjete	iz	javnog	natječaja	smatra	se	najpovoljnijim	
ponuditeljem.

Općinski	načelnik	će	u	ime	Općine	Molve	sklopiti	ku-
poprodajni	ugovor	s	najpovoljnijim	ponuditeljem	u	roku	
od	30	(trideset)	dana	od	dana	donošenja	odluke	o	odabiru	
najpovoljnijeg	ponuditelja.

Kupoprodajna	cijena	nekretnina	iz	članka	1.	ove	Od-
luke	 podmiruje	 se	 jednokratno	 u	 roku	 od	 30	 (trideset)	
dana	 od	 dana	 sklapanja	 ugovora	 o	 kupoprodaji	 nekret-
nina.

Troškove	ovjere	kod	javnog	bilježnika,	porez	na	pro-
met	nekretnina	i	troškove	prijenosa	vlasništva	snosi	ku-
pac.	

Prije	 potpisivanja	 ugovora	 kupac	 je	 dužan	 dostaviti	
potvrdu	 Općine	 Molve	 i	 Selskog	 komunalnog	 društva	
Molve	 d.o.o.	 za	 komunalne,	 proizvodne	 i	 uslužne	 dje-
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latnosti	(dalje	u	tekstu:	SKD	Molve	d.o.o.)	da	nema	do-
spjelih	nepodmirenih	obveza	prema	Općini	Molve	i	SKD	
Molve	d.o.o.

Članak 7.
Nakon	provedenog	postupka	javnog	natječaja	Općin-

sko	vijeće	donijet	će	Odluku	o	prodaji	nekretnine	najpo-
voljnijem	ponuditelju.

Općinsko	vijeće	zadržava	pravo	da	odustane	od	pro-
daje	u	svako	doba	od	potpisivanja	ugovora	o	kupoprodaji	
nekretnina	te	zadržava	pravo	da	može	raskinuti	ugovor	o	
kupoprodaji		nekretnina	kada	kupac	zakasni	s	plaćanjem	
kupopoprodajne	cijene	više	od	30	(trideset)	dana	uz	za-
državanje	iznosa	uplaćene	jamčevine.

Općinsko	vijeće	zadržava	pravo	da	poništi	 javni	na-
tječaj	i	ne	izabere	najpovoljnijeg	ponuditelja	bez	poseb-
nog	obrazloženja.

Članak 8.
Nekretnine	 će	 biti	 predane	 u	 posjed	 kupcu	 nakon	

potpisivanja	 ugovora	 o	 kupoprodaji	 nekretnine	 i	 ispla-
te	kupoprodajne	cijene	u	cijelosti,	sukladno	odredbama	
ugovora	o	kupoprodaji	nekretnina	zajedno	sa	tabularnom	
ispravom	podobnom	za	upis	vlasništva	kupca.	

Članak 9.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	obja-

ve	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	372-03/21-01/6
URBROJ:	2137/17-04-21-1
Molve,	15.	listopada	2021.
       

	 	 PREDSJEDNIK
Zdravko	Tuba,	v.r.

Na	temelju	članka	27.	Statuta	Općine	Molve	(„Služ-
beni	glasnik	Općine	Molve“	broj	2/20.	i	3/21.),	a	u	sve-
zi	sa	člankom	48.	Zakona	o	 lokalnoj	 i	 regionalnoj	(po-
dručnoj)	 samoupravi	 („Narodne	 novine“	 broj	 33/01.,	
60/01.,	129/05.,	109/07.,	125/08.,	36/09.,	36/09.,	150/11.,	
144/12.,	19/13.,	137/15.,	123/17.,	98/19.	i	144/20.),	Op-
ćinsko	vijeće	Općine	Molve	na	5.	sjednici	održanoj	15.	
listopada	2021.	godine	donijelo	je

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za pokretanje postupka

 javne nabave za opskrbu električnom energijom 
za područje Općine Molve

Članak 1.
Odlukom	o	davanju	suglasnosti	za	pokretanje	postup-

ka	 javne	 nabave	 za	 opskrbu	 električnom	 energijom	 za	
područje	Općine	Molve	(u	daljnjem	tekstu:	Odluka)	daje	
se	suglasnost	za	pokretanje	postupka	javne	nabave.

Članak 2.
Ukupna	 procijenjena	 vrijednost	 troškova	 nabave	 iz	

članka	1.	ove	Odluke	iznosi	1.300.000,00	kuna	bez	PDV-
a	na	razdoblje	od	3	(tri)	godine.

Sredstva	iz	stavka	1.	ovoga	članka	rasporedit	će	se	u	
Proračunu	Općine	Molve	za	2022.	godinu	i	projekcijama	
za	2023.	i	2024.	godinu.

Članak 3.
Zadužuje	 se	 i	 ovlašćuje	 Općinski	 načelnik	 Općine	

Molve	za	pokretanje	postupka	javne	nabave	te	sklapanje	
i	potpisivanje	Ugovora	o	opskrbi	električnom	energijom	
nakon	provedenog	postupka	nabave.

Članak 4.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	danom	donošenja	i	obja-

vit	će	se	u	„Službenom	glasniku	Općine	Molve“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:	406-01/21-02/3
URBROJ:	2137/17-04-21-1
Molve,	15.	listopada	2021.
       

	 	 PREDSJEDNIK
	Zdravko	Tuba,	v.r.
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Na	temelju	članka	20.	Zakona	o	predškolskom	odgoju	
i	 obrazovanju	 („Narodne	 novine“	 broj	 10/97.,	 107/07.,	
94/13.	i	98/19.)	i	članka	27.	Statuta	Općine	Molve	(„Služ-
beni	glasnik	Općine	Molve“	broj	2/20.	i	3/21.),	Općinsko	
vijeće	Općine	Molve	na	5.	sjednici	održanoj	15.	listopa-
da	2021.	godine	donijelo	je

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni 

Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

I.
Daje	se	suglasnost	na	Pravilnik	o	izmjeni	Pravilnika	

o	 radu	Dječjeg	 vrtića	 „Pčelica“	Molve	 (KLASA:	 601-
02/21-01/35,	 URBROJ:	 2137-70-21-1)	 koji	 je	 usvojen	
na	36.	sjednici	Upravnog	vijeća	Dječjeg	vrtića	„Pčelica“	
Molve,	održanoj	13.	listopada	2021.	godine.

II.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	„Službenom	glasniku	

Općine	Molve“.

OPĆINSKO	VIJEĆE	OPĆINE	MOLVE

KLASA:	601-02/21-01/35
URBROJ:	2137/17-04-21-2
Molve,	15.	listopada	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	5.	sjed-
nici	održanoj	15.	listopada	2021.	godine	donijelo	je	

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava

 Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve 
za mjesec rujan 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:	
2137/17-04-21-14)	od	6.	listopada	2021.	godine	za	mje-
sec	rujan	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:	2137/17-04-21-15
Molve,	15.	listopada	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:	LPress	j.d.o.o.
List	izlazi	po	potrebi,	te	se	objavljuje	na	web	stranici	Općine	Molve:	www.molve.hr


