
Z A P I S N I K 

s 48. Sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 27. prosinca 2011. godine 

          Sjednica je održana u zgradi Društvenog doma Općine Molve, Trg kralja Tomislava, u Sali za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/11-01/16, URBROJ: 2137/17-11-1 od 23. 
prosinca 2011. godine. 

          Sjednicu je u 9,10 sati pozdravivši sve prisutne otvorio predsjednik Općinskog vijeća ( u daljnjem 
tekstu: Predsjednik) 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. Dražen Kolarić,  

          5. Ivan Molnar,  

          6. Mijo Kovaček, 

          7. Zdravko Ivančan,  

          8. Josip Peti, 

          9. Đuro Šadek, 

         10. Vladimir Ivančan, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Molve, 

         11. Srećko  Cenkovčan, 

         12. Marijan Ivančan,  opravdano otsutan 

         13. Josip Cenkovčan. 

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni 

          1. Tomislav Obrovac, pročelnik 

          2. Ivan Gregurić, zamjenik načelnika 

          3. Fosić Stjepan, načelnik 

          4. Marina Džinić, šefica računovodstva 

          5. Ivan Jaković, ravnatelj O.Š. Molve  

          6. Danijela Plemenčić, kao zapisničar 
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          Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je na početku 48. sjednice Općinskog vijeća 

nazoćno 12 od 13 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlućivati. 

          Predsjednik općinskog vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 47. sjednice općinskog 

vijeća. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glsova „ZA“prihvatilo Zapisnik s 47. sjednice 

općinskog vijeća. 

          Predsjednik općinskog vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda. S 

obzirom da nije bilo nadopuna predsjednik vijeća predložio je na usvajanje slijedeći 

D N E V N I  R E D 

 

1. Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na izmjene financijskog plana dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama: 

         3.1. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u     

                 2011. godini  

         3.2. Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u   

                  2011. godini 

         3.3. Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2011. godini 

         3.4. Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 2011.      

                  godini    

         3.5. Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2011. godini 

         3.6. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve  

                  u 2011. godini                 

         3.7. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

         3.8. Programa  o utrošku sredstva šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2011. godini 

          3.9. Razmatranje i donošenje izmjena Plana nabave za 2011. godinu 

 4. Razmatranje i donošenje Plana civilne zaštite za Općinu Molve 

5. Razmatranje  i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na područu Općine Molve u 

2011. godini 



-2- 

6. Razmatranje i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Molve u 2012. godini 

7. Razno 

          Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o suglasnosti na Izmjene financijskog plana dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2011. godinu 

Točku obrazlaže Marina Džinić 

          Marina Džinić navodi da su ovo zadnje izmjene financijskog plana dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

za 2011 godinu. U članku jedan  predviđa se ostvarenje prihoda od 1.558.550,00 kn. U članku dva 

definirani su izvori prihoda, gdje su iz Proačuna Općine Molve doznačeni prihodi za redovitu 

djelatnost od 1.408.400,00 kn, ostali namjenski prihodi od 150.100,00 kn, te ostali prihodi od 50,00 

kn, što ukupno iznosi 1.558.550,00 kn. U izvorima financiranja na rashode vidi se da su bruto plaće 

bile predviđene u većem iznosu, a umanjenje se odnosi na gđu. Mariju Valentić koja je otišla u 

invalidsku mirovinu. Materijalni rashodi se nisu značajno mijenjali. Veće povećanje odnosi se na  

rashode za materijal i elergiju dok naknade troškova za zaposlene se smanjuju tako da se u konačnici 

materijalni rashodi povećavaju za 12.050,00 kn. U rashodima za nabavu nefinancijske imovine bilo je 

osigurano 20.000 kn, međutim sva sredstva nisu utrošena i do kraja godine ne će se ići u nabavu 

dugotrajene imovine, tako da  u financijskom planu dječjeg vrtića ostaje iznos od 14.500,00 kn 

planiranih sredstava. Vidi se da iz proračuna Općna Molve za dječji vrtić izdvaja 1.408.400,00 kn, 

ostali namjenski prihodi od strane vrtića iznose 149.075,26 kn dok ostatak sredstava od 1.024,74 kn 

ostaje za pokriće manjka iz prethodne godine.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 1. na glasovanje.  

          Općinsko vijećeOpćine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

ZAKLJUČAK  o suglasnosti na Izmjene financijskog plana dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2011. 

godinu 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2011. godinu 

          Točku obrazlaže načelnik. 

         Stjepan Fosić obrazložio je da su izmjene i dopuna proračuna Općine Move nužne za napraviti s 

krajem godine. Ukupni prihodi iznose 15.700,000 kn, a odnose se na prihode od rente od 13.700,000 

kn, prihodi od poreza od 820.000 kn, komunalni dopirnos od 340.000 kn, zajmovi od 230.000 kn i 

prihod od komunalne naknade od 261.000 kn. Također napominje da će renta za dvanaesti mjesec  
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biti isplaćena u sijećnju. Što se tiče izmjena i dopuna proračuna navodi da je stavka za dogradnju 

ribičkog doma otvorena i realizirana u iznosu od 69.000,00 kn. Nadalje je opremanje društvenog 

doma u Molve Gredama gdje je otvorena nova stavka od 37.000 kn, a  utrošena je za opremanje 

sanitarnog čvora i kuhinje. Dalje je nova  stavka od 40.000 kn za održavanje cesta gdje se je  kod 

mosta koji ide preko Bistre napravio put koji će služiti za planove koje imamo za šport i rekreaciju. 

Nova je savka koja će se i zatvoriti, a odnosi se na novac koji smo dobili za elementarnu nepogodu 

sušu. Stavke koje se nisu mogle realizirati maknute su iz proračuna. Također napominje da je sjednici 

prisutan ravnatelj Osnovne škole koji bi obrazložio stavku koja je izmjenjena u proračunu. Odnosi se 

na kupnju kombi vozila, stavka je glasila kapitalna donacija za nadogradnju knjižnice koja je 

preimenovana i glasi kapitalne pomoći O.Š. Molve za kupnju vozila. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 2. na glasovanje 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“ donijelo 

IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Molve za 2011. godinu   

  

Točka 3.1. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2011. 

godini 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac  navodi da se ovi Programi koji prate proračun moraju  uskladiti i izmjeniti, 

odnosno  točka I. se mijenja i glasi 

I. 

U programu javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2011. 

godini („ Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/10 i 12/11) (u daljnjem tekstu: 

Program) u točci IV. stavku 1. brojka „1.395.600,00“ zamjenjuje se brojkom „1.408.400,00“. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo pirjava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.1. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM o izmjeni  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području 

Općine Molve u 2011. godini 
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Točka 3.2. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u 2011. 

godini 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

         Tomislav Obrovac navodi da uz ovaj program ide i Zaključak o prenamjeni od strane načelnika. 

U ovom programu mijenja se točka I. koja glasi 

I. 

U programu javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u 2011. 

godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/10, 09/11. I 12/11) (u daljnjem 

tekstu: Program) u točci IV. brojka „1.192.200,00“ zamjenjuje se brojkom „1.076.574,00“. U istoj 

točci podtočka 5. "nadogradnja Osnovne škole Molve za školsku knjižnicu 80.000,00 „ mjenja se i glasi 

„Kapitalne pomoći O.Š. Molve za kupnju vozila 80.000,00 kuna“ u istoj točci podtočka 7. brojka 

200.000,00“ zamjenjuje se brojkom „62.600,00“. U istoj točki podtočka 8. brojka „450.000,00“ 

zamjenjuje se brojkom „516.500,00“.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo pirjava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.2. na glasovanje.              

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 12 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM  i ZAKLJUČAK  o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem 

školstvu na području Općine Molve u 2011. godini. 

Točka 3.3. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2011. godini 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da se u ovim Programima mijenja u točci IV. u stavku 1. brojka 

„721.200,00“ zamjenjuje  se brojkom „677.500,00“. U istoj točci, podtočci 1. brojka „20.000,00“ 

zamjenjuje se brojkom „40.000,00“. U istoj točci, podtočci 5. brojka „10.000,00“ zamjenjuje se 

brojkom „15.000,00“. U istoj točci, podtočci 15. brojka „20.000,00“ zamjenjuje se brojkom 

„13.300,00“. U istoj točci, podtočci 16. brojka „100.000,00“ zamjenjuje se brojkom „104.000,00“. U 

isotj  točci, podtočci 17. „cjepljenje djevojčica protiv HPV-a od 66.000,00 kuna“ briše se, a podtočka 

18. postaje podtočka 17. 
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Također napominje da cijepljnje djevojčica protiv HPV-a  Zdravstvo nije bilo u mogućnosti provesti, 

pa se u izmjenama proračuna stavka mora zatvoriti. Druge Općine nisu dale financijsku potporu pa se 

cijepljenje nije izvršavalo. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Vladimir Ivančan otsutan sa sjednice od 9,29 sati. 

          Budući da nije bilo pirjava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.3. na glasovanje.              

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 

2011. godini  

Točka 3.4. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 2011. godini 

Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da se u ovom Programu mijenja pod I. u točci III. brojka „775.000,00“ 

zamjenjuje se brojkom „651.000,00“. Pod II. u točci IV, podtočci 6. brojka „5.000,00“ zamjenjuje se 

brojkom „8.000,00“. U istoj točci podtočci 12. brojka „230.000,00“ zamjenjuje se brojkom 

„243.000,00“.U istoj točci podtočci 13. brojka „50.000,00“ zamjenjuje se brojkom „10.000,00“. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Srećko Cenkovčan pita na što se odnosi gdje se u podtočci 13. brojka 50.000,00 zamjenjuje 

brojkom 10.000,00? 

          Marina Džinić odgovara da se radi o sredstvima koja su bila osigurana za tekuće donacije za 

kulturu odnosno ostale udruge u kulturi koje nisu definirane u proračunu, a kojima se na temelju 

zaključka odobravaju sredstva. Budući da se nisu sredstva utrošila stavka se umanjuje za 40.000,00 

kuna. 

          Budući sa više nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.4. na glasovanje.  

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine 

Molve u 2011. godini   

Točka 3.5. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa  javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2011. godini 
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           Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da se u ovom programu mijenja pod I. u točki III. brojka „ 792.000,00“ 

zamjenjuje se brojkom „815.868,31“. U istoj točki podtočki 3. brojka „15.000,00“ zamjenjuje se 

brojkom 24.868,31“. U isotj točki podtočki 8. brojka „70.000,00 zamjenjuje se brojkom „80.000,00“. 

U istoj točki podtočki 9. brojka „1.000,00 zamjenjuje se brojkom „5.000,00“. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.5. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2011. 

godini 

Točka 3.6. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. 

godini 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da se u ovom programu mijenjaju nazivi stavaka. U članku I. podtočci 
1.2.“plinski priključci će se raditi u Ulici Mihovila Pavleka Miškine – 85.000,00“ mijenja se i glasi: 
„Gradnja sekundarne kanalizacije – 95.000,00 kuna“, u podtočci 1.3. brojka“ 600.000 zamjenjuje se 
brojkom 482.000“. u točci 3. podtočka 3.1. „Sufinanciranje dijela troškova izgradnje-rekonstrukcije 
niskonaponske kabelske mreže u Molvama u ulicama: Ključeci, Konačka,Marijanska,Trg Braće Radića, 
Petra Preradovića i M.P.Miškine – 85.000 kuna“ mijenja se i glasi: „Preuređenje kućnih priključaka 
električne mreže za podzemni ulaz kabla 85.000“. Također napominje da u točci III.  „Gradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za igradnju odorizacijske stanice Molve „ mijenja se i 
glasi „Dogradnja mosta na potoku Bistra u Sekulinama“, to se nije uspjelo izgraditi jer se Komunalije 
nisu mogle dogovoriti sa jedinicama lokalne samouprave koje su bile obvezne to sufinancirati i 
jednostavno su se ta sredstva preusmjerila na dogradnju odnosno sanaciju mosta. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.6. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

Točka 3.7. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini 

         Točku obrazlaže pročelnik. 
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          Tomislav Obrovac napominje da se ništa posebno nije mijenjalo, poravnale su se brojke, a istiće 

da se u točki 2. iza podtočke 3.3. dodaje  podtočka 3.4. koja glasi: „Sanacija i porširenje puta u 

Sekulinama kraj novog mosta – 40.000,00 kuna“. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.7. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANA“ donijelo 

PROGRAM o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2011. godini 

Točka 3.8. 

Razmatranje i donošenje programa o izmjenama i dopunama 

Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2011. godini 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac je obrazložio da se u ovom programu u točki II. stavku 1. brojka „20.000,00“ 

zamjenjuje brojkom „26.000,00“. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 3.8. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

PROGRAM  o izmjeni i dopuni Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području 

Općine Molve u 2011. godini 

Točka 3.9. 

Razmatranje i donošenje Izmjena Plana nabave za 2011. godinu 

          Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac navodi da plan nabave radi Vladimir Šešet koji je napravio tablicu u kojoj se 

vidi što se mijenja i što se je napravilo u ovoj godini. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Mijo Kovaček pita zašto u ovoj tabeli nema da je napravljen plan nabave za uređenje 

društvenog doma u Repašu, na koji način su rađene investicije budući da ih nema u planu javne 

nabave? Također apelira da internet stranice budu bolje uređene i ažurnije, odnosno da budu vidljive 

sve odluke i javne nabave, te da služi informiranju ljudi i žitelja Općine Molve od sportskih događaja i 

sl. 

          Tomislav Obrovac odgovara da je postupak javne nabave za Repaš proveden. 
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          Stjepan Fosić – svi vijećnici imaju pravo doći u Općinu vezano uz stavke proračuna ili bilo šta 

drugo i mogu pitati ili službenike ili mene osobno. 

          Zdravko Ivančan je predložio da se sve Odluke vijeća, javni natječaji i sve ostalo što se donese 

na vijeću u skraćenom obliku izvjese na oglasnim pločama, budući da svi mještavi nemaju internet. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 3.9. na glasovanje. 

          Josip Cenkovčan privremeno otsutan. 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ donijelo 

IZMJENE PLANA NABAVE Općine Molve za 2011. godinu 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Plana civilne zaštite za Općinu Molve 

         Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac – prošle godine je napravljena procjena ugroženosti stanovništva, plan 

zaštite i spašavanje i plan civilne zaštite, u suradnji sa tvrtkom NW-wind d.o.o. iz Varaždina. Kod 

donošenja plana civilne zaštite ono što je u njemu nedostajalo je ustrojstvo postrojba opće namjene 

na području Općine Molve. Sada smo se usuglasili i oni su prihvatili ove ljude koje smo mi predložili u 

Postrojbu civilne zaštite opće namjene. Plan je sličan drugim planovima na područjima drugih jedinica 

i relativno je dobar. Sadržaj plana civilne zaštite se sastoji od Ustroja civilne zaštite, Mjera civilne 

zaštite koje sadrže mjere sklanjanja, mjera evakuacije i mjera zbrinjavanja. Izabrani povjerenici civilne 

zaštite moraju biti predsjednici mjesnih odbora, a to su Zdravko Tuba, Zlatko Senjan, Siniša Frančić i 

Ivan Matanović i zapovjednik civilne zaštite je Marijan Jaković predsjednik vijeća. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Fosić Stjepan napominje da su osigurana sredstva u proračunu od 30.000 kuna za kupnju 

opreme koja je potrebna za civilnu zaštitu. Na godinu je stavka od 50.000 kuna i nadamo se da će mo 

u suradnji sa vatrogascima naći i prostor koji će nam koristiti za opremu koja pripada civilnoj zaštiti. 

          Marijan Jaković napominje da ovo nije jednostavan posao jer tu postoji Ustavni zakon koji nije 

primjenjivan, zatim zakonske odredbe koje nisu bile usklađene. Mi ne možemo kupiti šta hoćemo 

nego imamo točno pravilnik o odori i posebnoj oznaci pripadnika civilne zaštite. Ključne  stvari koje 

treba razlikovati su civilna obrana i civilna zaštita, nama još nije jasno kako će mo djelovati , a gdje u 

zaključku studije stoji da je potrebno utvrditi jasnu koncepciju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih 

dobara i ekosustava od ratnih, prirodnih i tehnoloških katastrofa. Dakle civilna zaštita u Hrvatskoj je 

bila ustrojena u okviru policije odnosno MUP-a. Pripadnici civilne zaštite također moraju biti 

školovani, ja ću djelovati da to ne bude civilna obrana nego civilna zaštita gdje će biti dragovoljci i 

ljudi iz sela uključeni. U načelu osoba koja bi trebala voditi operacije je donačelnik koji je imenovan 

od strane vijeća. Ovi povjerenici su prihvatili kao predsjednici mjesnih odbora onog trenutka kada su 

izabrani ,ali oni o tome ništa ne znaju. Za voditelja skloništa moraju ići u školu i mislim da je to velika 

stvar koja će se razvijati godinama. Ja ću djelovati  ako to bude na dragovoljnoj osnovi, znači od vode,  
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zemlje i zraka, od prometa i sl. Ako se budemo uplitali u vojsku ne želim tako djelovati.  Od opreme 

nama ne treba puno, npr. kad se dogodi prometna nesreća nama treba mašina za rezanje lima jer 

vatrogasci to nemaju, reflektirajuća svjetla i drugo. Prije svega pripadnici civilne zaštite moraju se 

uputiti na obuku koju moraju završiti. 

          Srećko Cenkovčan je predložio ako se budu održavala predavanja i tečajevi obuke za pripadnike 

civilne zaštite, ako to ne plaća država, trebalo bi se dogovoriti sa drugim općinama da se ta obuka 

održi za više općina odjednom kako bi se smanjili troškovi. 

           Mijo Kovaček ovdje se priča o planu civilne zaštite, a uz taj plan imamo i smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja gdje je rečeno kako je ona posložena. Znači da ima 
stožer zaštite i spašavanja civilne zaštite gdje je u funkciji zamjenik općinskog načelnika i načelnik tog 
stožera,što znači da ustroj imamo i  vijeće ga je prihvatilo. Ludi koji su predviđeni u postrojbi civilne 
zaštite moraju se educirati i trebaju se osigurati materijalna sredstva koja su potrebna za rad te 
postrojbe, a u proračunu i dodatna sredstva koja su potrebna kao za edukaciju tako i za materijalne i 
tehničke uvjete za kvalitetno obavljanje poslova koji su dosta odgovorni. 

          Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku 4. na glasovanje 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

PLAN civilne zaštite Općine Molve 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 
2011. godini 

         Točku obrazlaže pročelnik. 

          Tomislav Obrovac – temeljne dokumente donošenjem plana civilne zaštite,što se vidi u ovoj 
analizi, općinsko vijeće je već donjelo. Dalje što slijedi je razvoj i primjenjivanje tih dokumenata u 
praksi. U stanju sustava zaštite i spašavanja imamo stožer zaštite i spašavanja koji je imenovan 
Rješenjem o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja, 
temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Prvilnika o pozivanju. Postrojba civilne zaštite je osnovana, 
povjerenici su imenovani od strane općinskog načelnika na prijedlog područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje. Kod  Preventiva i planova civilne zaštite trebaju se educirati mještani s izvanrednim 
situacijama i postupcima osobne pomoći što se nadamo da će zaživjeti. Skloništa nememo, ali se 
sklanjanje ljudi i materijalnih dobara može vršiti u podrumske prostorije, domove i školu. Vatrogastvo 
je na području Općine u vrlo dobrom stanju. U Analizi su  uključene i udruge koje su dužne po zakonu 
pomagati prilikom nesreća.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Jaković napominje da je ovo dragovoljna postrojba gdje nema dnevnica i naknada, radi 
se kao što je dobrovoljno vatrogasno društvo. Kao operativna tijela i civilna zaštita i vatrogasne 
postrojbe mogu djelovati, jer mi imamo od strane CPS-a potrese i erupcije, a od početka otvaranje 
eksploatacijskih polja do sada je preko 20 mrtvih. Imamo prisutne i kemijske tvari koje iziskuju i druga 
financijska sredstva. 

          Josip Cenkovčan privremeno otsutan. 
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          Budući da nije bilo prijava za raspravu vezano za ovu točku predsjednik vijeća daje točku 5. na 
glasovanje. 

              Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo 

ANALIZU STANJA sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2011. godini 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj susava zaštite i spašavanja na području 
Općine Molve u 2012. godini 

          Tomislav Obrovac navodi da je sve razjašnjeno i obrazloženo u pretodne dvije točke. 

          Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

          Marijan Jaković napominje da su prema planu civilne zaštite osigurana sredstva u Proračunu za 

2012. godinu za potrebe civilne zaštite u iznosu od 50.000,00 kuna što je premalo, dok su se 

nabrojala potrebna materijalna sredstva, bez vozila i kamiona. Također se treba objaviti gdje će biti 

stožer odnosno njegovo sjedište. 

          Budući da nije bilo prijava za raspravu predsjednik vijeća daje točku 6. na glasovanje. 

          Općinsko vijeće općine Molve jednoglasno je sa 10 glasova „ZA“ donijelo 

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Molve u 2012. godini 

 

Točka 7. 

Razno 

          Fosić Stjepan – do kraja tjedna biti će isplaćen novac za sušu. 

           

          Zdravko Ivančan pita da li postoji šansa da se isplati božićnica mjesnim odborima, ako ne ove 

onda slijedeće godine jer su i oni predstavničko tijelo. 

   

          Fosić Stjepan – to je odluka općinskog vijeća, zašto niste vi vijećnici dali prijedlog. 

 

Budući da više nije bilo pitanja predsjednik vijeća je zatvorio sjednicu u 10,56 sati. 
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