
 

ZAPISNIK 

s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 20. prosinca 2010. 

 

       Sjednica je odrţana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, 

u sali za sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/10-01/16, URBROJ: 

2137/17-10-1 od 15. prosinca 2010. godine. 

         

Sjednicu je u 9.15 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Marijan Jaković.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:  

1. Marijan Jaković, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve 

2. Anto Marić 

3. Brankica Gregurić 

4. Draţen Kolarić 

5. Ivan Molnar 

6. Mijo Kovaček 

7. Zdravko Ivančan 

8. Josip Peti 

9. Vladimir Ivančan 

10. Srećko Cenkovčan – prisutan od 9.20 sati 

11. Josip Cenkovčan 

12. Marijan Ivančan 

13. Đuro Šadek 

 

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici je nazočna: 

1. Mirjana Brkljačić, kao zapisničar  

 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 33. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Molve nazočno 12 članova Općinskog vijeća, te Vijeće moţe pravovaljano 

odlučivati. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje zapisnik s 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12 glasova "ZA“ prihvatilo zapisnik s 32. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Vijećnik Zdravko Ivančan predloţio je nadopunu dnevnog reda točkom „Dodjela 

prostorija za rad klubu HSS-a“ koju predsjednik vijeća daje na usvajanje 

 

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 12 glasova "ZA“ prihvatilo dopunu 

dnevnog reda novom točkom 9. „Rasprava o dodjeli prostorija za rad klubu HSS-a“, a 

dotadašnja točka 9. postaje točka 10. 
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Predsjednik Općinskog vijeća predloţio je na usvajanje sljedeći 

D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i 

studenata s područja Općine Molve u školskoj godini 2010/2011. 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

koncesije prijevoza pokojnika na području Općine Molve 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Molve 

4. Razmatranje i donošenje Plana zaštite od poţara na području Općine Molve 

5. Razmatranje i donošenje Procjene ugroţenosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve 

6. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stoţera zaštite i spašavanja Općine Molve  

7. Razmatranje i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Molve u 2010. godini 

8. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Molve u 2011. godini 

9. Rasprava o dodjeli prostorija za rad klubu HSS-a 

10. Pitanja vijećnika 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 12 glasova „ZA“ prihvatilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza 

učenika i studenata s područja Općine Molve u školskoj godini 2010/2011. 

Sjednici se u 9.20 sati pridružuje vijećnik Srećko Cenkovčan te vijeće nastavlja rad s 13 

prisutnih vijećnika. 

Pročelnica pojašnjava da načelnik predlaţe izmjenu Odluke o sufinanciranju prijevoza 

učenika i studenata, na način da se izmijeni članak 2. u kojem je do sada stajalo da se 

sufinancira prijevoz i izvanrednim i redovnim učenicima i studentima, da će Općina 

sufinancirati prijevoz samo redovno upisanim. Sufinancira se prijevoz u samo jednu 

obrazovnu ustanovu u Hrvatskoj, ukoliko netko polazi više ustanova, te se sufinancira 

samo onima koji nisu već stekli taj stupanj obrazovanja – odnosno ako su već završili 

srednju školu ili fakultet i ponovno upisuju srednju školu ili fakultet, neće im se 

sufinancirati prijevoz. Budući da se moţe dogoditi da bi netko upisao studij i u veljači, 

mijenja se odluka u tom dijelu, te neće dobiti plaćeni prijevoz za 10 mjeseci školovanja, 

već razmjerno koliko je preostalo. 

Vladimir Ivančan smatra opravdanim načelnikov prijedlog, jer pomoći ostaju i dalje za 

izvanredne studente. 

Mijo Kovaček smatra neozbiljnim da se u roku od tri mjeseca mijenja odluka, s obzirom 

da je rok za podnošenje zahtjeva bio do 1. Prosinca. Podnositelji koji su izvanredni 

studenti su putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva vidjeli da imaju pravo na pomoć 

za prijevoz, a sada se to ţeli promijeniti. 
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U raspravu je privremeno pozvan i zamjenik načelnika, Ivan Gregurić, koji je obrađivao 

zahtjeve i koji pojašnjava da je većina zahtjeva već isplaćena i da je moguće da će biti 

studenata koji upisuju u veljači godinu studija. 

Zdravko Ivančan smatra da je tim bolje za općinu da ima više visokoobrazovanih ljudi 

koji studiraju i vani. 

Srećko Cenkovčan smatra da bi trebalo u izmijenjenom članku stajati „i izvanredni 

studenti“, a bit će isključeni oni koji su u radnom odnosu. Predlaţe da se prijedlog 

izmjene odluke odgodi za iduću sjednicu, nakon što se sastane Odbor za kreditiranje i 

stipendiranje učenika i studenata. 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje 1. točku. 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ i 6 glasova „UZDRŽANI“ donijelo 

 

Odluku o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata s 

područja Općine Molve u školskoj godini 2010/2011. 

 

Marijan Jaković privremeno napušta sjednicu i vijeće nastavlja rad s 12 prisutnih 

vijećnika. 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

obavljanje koncesije prijevoza pokojnika na području Općine Molve 

Pročelnica obrazlaţe da krajem prosinca ističe koncesija za obavljanje prijevoza 

pokojnika. Proveden je postupak, u Narodnim novinama je objavljena Obavijest o 

namjeri davanja koncesije. Pristigle su dvije ponude: od Komunalija i obrta „Ţeljko“. 

Povjerenstvo je pregledalo ponude, načinjen je zapisnik u kojem su analizirane ponude. 

U ponudi Komunalija d.o.o. Đurđevac manjkao je rok valjanosti ponude te je iz tog 

razloga ta ponuda isključena. Po bodovanju bi ponuda Komunalija bila povoljnija, 

međutim kako je ponuda morala biti isključena, povjerenstvo predlaţe Vijeću da se 

koncesija dodijeli obrtu „Ţeljko“, kao jedinoj preostaloj ponudi. Druga strana ima pravo 

ţalbe Drţavnoj komisiji. 

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, zamjenik predsjednika vijeća daje na 

glasovanje 2. točku. 

Općinsko vijeće je jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje koncesije prijevoza 

pokojnika na području Općine Molve 

kojom se odabire ponuda Obrta za pogrebne usluge i trgovinu „Ţeljko“ iz Novog Virja. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Molve 

Pročelnica upućuje vijeće da početkom siječnja ističe koncesija za obavljanje 

dimnjačarskih poslova koje je do sada obavljala tvrtka „Cro-Stella“ iz Đurđevca. Postupak 

je proveden, u Narodnim novinama je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije. 

Javila su se tri ponuditelja: „Dimnjak Koprivnica“, „MLD-usluge“ i „Cro-Stella“. Sve 

ponude imaju nedostatke i stoga su se sve morale isključiti. Najveći problem ponuditelji 

imaju s označavanjem stranica, što je naizgled banalno, ali označavanje je propisano 

Uredbom Vlade i nije bez razloga da se stranice označavaju rednim brojem stranica kroz 

ukupan broj stranica, već je smisao da se onemogući mijenjanje ponude. Dva ponuditelja 

nisu niti upisali rok valjanosti ponude. Prema bodovanju, da su ponude bile prihvatljive, 
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najveći broj bodova postigla bi „Cro-Stella“. Zbog toga povjerenstvo predlaţe da se 

poništi postupak te da se krene ispočetka. 

Marijan Ivančan smatra da je prijedlog povjerenstva u redu. 

Zdravko Ivančan ukazuje na problem da si ljudi same čiste, a da dimnjačari ne dolaze 

čistiti i da je bilo zapaljenja dimnjaka. 

Pročelnica navodi da je u Odluci o dimnjačarskoj sluţbi propisana obveza koncesionara 

podnositi jednom godišnje izvješće te će traţiti novog koncesionara da postupa prema 

odluci i što se tiče obveze broja čišćenja. 

Vladimir Ivančan ukazuje na problem da neke osobe odbijaju dimnjačaru dati čistiti 

dimnjake. Kako nije bilo daljnjih prijava za raspravu, daje na glasovanje 3. točku. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Plana zaštite od požara na području Općine Molve 

Pročelnica upućuje vijećnike da je početkom prosinca inspektor bio u kontroli vatrogasnih 

društava i Općine Molve. Do sada je prethodni Plan zaštite od poţara bio više puta 

mijenjan. Plan koji se daje na usvajanje predstavlja pročišćenih tekst postojećeg plana sa 

svim izmjenama, aţuriran i dopunjen podacima dobivenim od DVD-a s područja Općine 

Molve i g. Kicivoja iz JVP Đurđevac. Na temelju ovog plana, jednom godišnje duţni smo 

raspraviti je li bilo kakvih promjena u planu i izvršiti njegovo aţuriranje. 

Na sjednicu se vraća Marijan Jaković, a izlaze Zdravko Ivančan i Vladimir Ivančan te 

vijeće nastavlja rad s 11 prisutnih vijećnika. 

S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje na glasovanje 

predloženi Plan. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno s 11 glasova „ZA“ donijelo 

 

Plan zaštite od požara na području Općine Molve 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 

Molve 

Na sjednicu se vraća Zdravko Ivančan te vijeće nastavlja rad s 12 prisutnih vijećnika. 

Pročelnica navodi da je Općina krajem prošle godine sklopila ugovor s tvrtkom „NW-

wind“ iz Varaţdina da nam izradi Procjenu ugroţenosti, temeljem upute dane od strane 

Drţavne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) o potrebi donošenja procjene. DUZS je u 

studenom ove godine dala suglasnost na nacrt Procjene. Po donošenju procjene 1 

primjerak se šalje DUZS-u, a jedan primjerak ostaje kao trajni dokument u Općini. 

Pročelnica ukratko izlaţe sadrţaj dokumenta (uzroke ugroţavanja stanovništva, rizike, 

mjere zaštite, sudionike u zaštiti i spašavanju). 
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S obzirom da nije bilo prijava za raspravu, predsjednik vijeća daje na glasovanje 

predloženu Procjenu. 

Općinsko vijeće je s 12 glasova „ZA“ donijelo 

 

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve 

 

Točka 6. 

Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Molve 

Na sjednicu se vraća Vladimir Ivančan te vijeće nastavlja rad u punom sastavu. 

Pročelnica pojašnjava da je potrebno, svaki put kada dolazi do promjene osobe 

imenovane u Stoţer zaštite i spašavanja, izmijeniti rješenje na Vijeću. S obzirom da je 

došlo do promjene zapovjednika Vatrogasne zajednice Molve te da je sada novi 

zapovjednik Ivica Krznarić, treba promijeniti i rješenje. 

Općinsko vijeće je s 13 glasova „ZA“ donijelo 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i 

članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Molve u 2010. godini 

Pročelnica upućuje vijećnike da bi svake godine trebali raspraviti stanje u sustavu zaštite 

i spašavanja i donijeti analizu stanja. U analizi je navedeno što se je u 2010. godini 

događalo na području zaštite i spašavanja. Bilo je nekoliko intervencija vezanih uz 

poţare, ali još više uz poplave. DVD-i Molve Grede i Gornja Šuma su dostavili izvješća o 

svojim intervencijama. Pohvaljuje vatrogasce koje je i inspektor pohvalio kazavši da je 

ovo najveći napredak koji su postigli u proteklih 10 godina jer su obavili liječničke 

preglede i ispunili zakonsku obvezu s 20 zdravstveno sposobnih vatrogasaca te 

zapovjednici i zamjenici po stručnoj spremi i vatrogasnom zvanju ispunjavaju zakonske 

uvjete. 

Vladimir Ivančan ukazuje na problem s vodotocima u Molvama, ljude koji ţive sami te da 

se napravi izvješće koliko se daje sredstava. 

Josip Peti pita tko je duţan čistiti snijeg ispred kuća starih osoba koje to ne mogu same. 

Mijo Kovaček odgovara da je to duţan učiniti vlasnik stambenog objekta. 

Marijan Jaković privremeno napušta sjednicu i vijeće nastavlja rad s 12 prisutnih 

vijećnika. 

 

Općinsko vijeće je jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donijelo 

 

Analizu stanja  

Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2010. godini 
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Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Molve u 2011. godini 

Pročelnica navodi da se Smjernice izrađuju za narednu godinu. Naglašava da je u idućoj 

godini još potrebno donijeti Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite, na temelju 

danas donijete Procjene ugroţenosti stanovništva. 

Na sjednicu se vraća Marijan Jaković i vijeće nastavlja rad u punom sastavu. 

Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje 

točku te je  

Općinsko vijeće je s 13 glasova „ZA“ donijelo 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  

na području Općine Molve u 2011. godini 

 

Točka 9. 

Rasprava o dodjeli prostorija za rad klubu HSS-a 

Mijo Kovaček ukazuje na obavezu načelnika da se za rad kluba osiguraju prostorno-

materijalni uvjeti za rad, jer klub nema adekvatan prostor za sastanke. 

Marijan Ivančan smatra da vijećnica moţe posluţiti za sastanke svih klubova. 

Brankica Gregurić nije protiv zahtjeva HSS-a, ali se prisjeća da im za vrijeme prijašnje 

vlasti nije bilo dopušteno korištenje sluţbenih prostorija. 

Vladimir Ivančan je suglasan da postoji potreba za prostorom te predlaţe da načelnik i 

ostalim strankama omogući korištenje prostora za sastanke. 

Zdravko Ivančan navodi da ponekad dobiju materijale neposredno prije vijeća i da se 

popodne ne mogu sastati jer je zaključano. 

Marijan Jaković predlaţe da se donese zaključak da načelnik predloţi prostorije koje 

mogu koristiti stranke za sastanke. 

Mijo Kovaček predlaţe da se donese zaključak da načelnik svim strankama koje sudjeluju 

u radu Općinskog vijeća Općine Molve, osigura prostorne uvjete za rad.  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog te je  

Općinsko vijeće je s 13 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o potrebi osiguravanja prostornih uvjeta za rad  

strankama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Molve 

Marijan Jaković predlaţe da nakon što se definiraju prostorije za rad stranaka, da se 

krene sa zahtjevom za osiguranje uvjeta opremanje prostorija za rad stranaka i 

vijećnika. 

 

Točka10. 

Pitanja vijećnika 

Marijan Jaković ukazuje na problem poplave kod g. Vujkovića te predlaţe da Odbor za 

štete sutra izađe i procijeni nastalu štetu kod g. Vujkovića. Smatra da bi trebalo 

privremeno zatvoriti cijev i podići nasip na mjestu gdje su se nekad nalazile štale te da 

će voda ostati u šumi i da će na taj način biti manje štete. 
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Vladimir Ivančan upozorava da su za to nadleţne Hrvatske vode, da se ne bi dogodilo da 

tuţe Općinu ako bi se što išlo raditi. Za to je da se pomogne g. Vujkoviću jer je sa svih 

strana okruţen vodom. 

Josip Cenkovčan smatra da Općina ne moţe to riješiti jer će voda naći drugi put. 

Mijo Kovaček smatra da vijeće ne moţe nekome naređivati. Problem je u 

neorganiziranosti operative.  

Draţen Kolarić navodi da je za vrijeme poplave u Repašu zvao 112 i da su navečer došli 

iz Bistre te mu kazali da će doći sutra ujutro, a da je dao svoje vreće jer ih nije bilo niti u 

Općini.  

Zdravko Ivančan pita da li je stigao odgovor od Hrvatskih voda. 

Vladimir Ivančan govori da ima saznanja da su se Hrvatske vode i Hrvatske šume 

dogovorile da se izgradi nasip. Smatra da je potrebno sanirati vodotok do Drave jer 

predstavlja usko grlo, a ti su kanali rađeni za vrijeme Austro-ugarske. 

Mijo Kovaček napominje da do poplava i dolazi zbog takve regulacije, nametanja 

vodotoka u nasip. Vodotok se ne moţe prije razlijati i skuplja se u nasip. Problem je 

odvodnja. Sva voda se prirodno slijeva prema Dravi. Sistemi se trebaju odrţavati, a 

zamuljeni su. Da je niţi nasip, razlijala bi se kod Brega, ali bi se istim putem i povukla. 

Predlaţe da se g. Vujkoviću nadoknadi šteta novčanim iznosom. 

Ivan Molnar određuje da će Odbor za procjenu šteta sutra ujutro izvršiti procjenu štete. 

S obzirom da nije bilo daljnjih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je sjednicu 

u 10.45 sati. 

   

  Zapisničar           PREDSJEDNIK 

Mirjana Brkljačić         Marijan Jaković 

 

 

 

 

Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika. 


