
          Na temelju članka 50. Statuta Općine Molve „Službeni glasnik Općine Molve“ broj 2/20.) 

Općinski načelnik Općine Molve 15. svibnja 2020. godine donosi 
 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju Vijeća za prevenciju Općine Molve 

I. 

          Osniva se Vijeće za prevenciju Općine Molve ( u daljnjem tekstu: Vijeće za prevenciju 

), kao savjetodavno tijelo općinskog načelnika u cilju razvoja prevencije kriminaliteta, 

sigurnosti cestovnog prometa, nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih osoba, 

osiguranja povoljnog stanja javnog reda i mira te opće sigurnosti građana i imovine, a radi 

sigurnosti stanovnika, materijalnih dobara i zajednice u cjelini i koordinacije u provedbi 

zajedničkih mjera svih sudionika u projektima i aktivnostima. 

II. 

         Vijeće za prevenciju donosi i provodi programe prevencije u suradnji s različitim tijelima 

vlasti, javnih službi, građana i gospodarstva. 

III. 

          Vijeće za prevenciju čine: 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik Općine Molve,  

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika Općine Molve, 
3. Zdravko Tuba, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

4. Marijan Slaviček, načelnik Policijske postaje Đurđevac, 

5. Katarina Birta, ravnateljica centra za socijalnu skrb, 

6. Vera Bardak, liječnik u Ambulanti Molve, 

7. Vjekoslav Kokorović, sanitarni inspektor Zavoda za javno zdravstvo, 

8. Petar Gregurić, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Molve, 

9. Marijan Kranjec, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Molve, 

10. Željko Vincek, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Molve Grede, 

11. Miljenko Gazdek, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Repaš, 

12. Ivan Jaković, ravnatelj Osnovne škole Molve, 

13. Sanja Škurdija, ravnateljica Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve“, 

14. Zdravko Tuba, župnik Župe UBDM Molve, 

15. Danijela Plemenčić, komunalni redar Općine Molve, 

16. Damir Lončar,  predsjednik Lovačkog društva „Fazan“ Molve, 

IV. 

          Vijeće za prevenciju radi na sjednicama, te po pitanjima iz svoje nadležnosti donosi 

preporuke ili zaključke. 

          Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se tri dana prije sjednice, a u opravdanim 

slučajevima može se sazvati i telefonski. 

V. 

          Ovisno o potrebama Vijeća za prevenciju općinski načelnik može oformiti radne skupine 

ili u rad uključiti zainteresirane stručnjake za područje svog djelovanja. 

          Sjednice Vijeća za prevenciju u pravilu su otvorene za javnost. 

 

VI. 

          Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća za prevenciju obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Molve. 

VII. 



Ovaj Zaključak primjenjuje se od dana donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči  i internet 

stranici Općine Molve. 
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Molve, 15. svibanj 2020. 

 

                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                    Zdravko Ivančan,mag.ing.agr. 


