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ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 8. kolovoza 2018. godine 

 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za sastanke. 

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/7, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 2.  

kolovoza 2018. godine. 

          Sjednicu je u 9.00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Katica Kapić, 

7. Franjo Andrašić, 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Mirko Paša, opravdao izostanak 

2. Stanko Molnar, opravdao izostanak, 

3. Stjepan Fosić, opravdao izostanak 

4. Zlatko Vargić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve, 

3. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, kao zapisničar. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik vijeća) konstatirao je da je na 

početku 16. sjednice Općinskog vijeća nazočno 7 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na 

zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“  usvojilo zapisnik sa 15. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

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

komunalnih poslova na temelju ugovora: 

1.1. Dezinsekcije na području Općine Molve, 

1.2. Deratizacije na području Općine Molve, 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2018. godinu, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području 

Općine Molve, 

4. Razmatranje i donošenje Plana zaštite od požara Općine Molve, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Molve,  

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora 

br.2018/001311 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i potpisivanje i ovjeru 

bjanko zadužnice, 

7. Pitanja  i prijedlozi vijećnika,  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 7 glasova „ZA“ usvojilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje 

komunalnih poslova na temelju ugovora: 

Dezinsekcije na području Općine Molve, 

             Deratizacije na području Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica 

 KAROLINA FRANJO – 13. lipnja 2018. načelnik je donio  Odluku o raspisivanju 

javnog natječaja o obavljanju poslova deratizacije i dezinsekcije. Na otvoreni natječaj prijavila 

su se četiri ponuditelja, u dostavljenim ponudama se vidi koliko je pojedini ponuditelj ponudio 

za deratizaciju i dezinsekciju. Međutim Cijanizacija d.o.o. nije dostavila svu potrebnu 

dokumentaciju, fali im BON2 i ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja.  Za obavljanje poslova 

dezinsekcije najpovoljnija ponuda je od ICC-3D d.o.o., a za deratizaciju je najpovoljnija ponuda 

Sanitacije d.o.o. Nakon donošenja vaših odluka o odabiru,  svi ponuditelji će se obavijestiti i u 

roku od 15 dana od donošenja odluka moraju se sklopiti ugovori,  prilikom čega su izabrani 

ponuditelji obavezni dostaviti bjanko zadužnicu Općini Molve kao instrument osiguranja. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo. Predsjednik daje točku na donošenje 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 
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Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova na 

temelju ugovora: Dezinsekcije na području Općine Molve, 

                     Deratizacije na području Općine Molve 

Spomenka Žufika napušta sjednicu u 9.09 sati. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2018. 

godinu 

 

 Predsjednik navodi da je vijeće primilo u materijalima popis, a vodilo se računa o 

ljudima koji imaju obljetnice, radne uspjehe itd.  Dajem na raspravu ovu točku. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mišljenja sam da svatko tko doprinosi zajednici zaslužuje 

ovakav način pažnje. 

 Prijava za raspravu nije bilo i predsjednik daje točku na donošenje. 

Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" donijelo 

 

 Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2018. godinu 

 

Spomenka Žufika vraća se na sjednicu u 9.15 sati. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama                                    

na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 KAROLINA FRANJO – sukladno Zakonu o zaštiti životinja dužni smo donijeti ovu 

odluku. Uz ovu odluku moramo imati sklopljen Ugovor sa skloništem za životinje i snosimo 

određene troškove, a ukoliko se nađe vlasnik napuštene životinje tada on snosi sve troškove. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – čitajući ovu odluku stekao sam dojam da naše društvo više 

vodi brigu o životinjama s obzirom da za stanovništvo nikad nismo donosili sličnu odluku.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – ova odluka se donosi kako bi naš komunalni redar mogao 

postupati po zakonu. 

 Predsjednik zatvara raspravu i daje točku na donošenje. 
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Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA" donijelo  

 

Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 

i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Molve 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Plana zaštite od požara Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 KAROLINA FRANJO -  sukladno Zakonu o zaštiti od požara obvezni smo donijeti 

Plan zaštite od požara za Općinu Molve, koji dokument ste mogli pročitati u materijalima za 

sjednicu i u kojima piše što smo mi kao Općina dužni imati i osigurati u slučaju požara, 

prevencije i sl. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo i predsjednik daje točku na donošenje. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA"  donijelo  

 

Plan zaštite od požara Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za           

Općinu Molve 

 

Franjo Andrašić napušta sjednicu u 9.22 sati. 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 KAROLINA FRANJO – ovu odluku smo također obvezni donijeti sukladno Zakonu 

o sustavu civilne zaštite. Ovdje su upisane nesreće koje se mogu dogoditi krenuvši od potresa, 

požara, poplava. Za Općinu Molve Procjenu rizika od velikih nesreća na području Općine 

Molve radila je tvrtka Defensor iz Varaždina. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo i predsjednik daje točku na donošenje.  

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA" donijelo  

 

Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Molve 

 

Franjo Andrašić se vraća na sjednicu u 9.25 sati. 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora 

br.2018/001311 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i potpisivanje i 

ovjeru bjanko zadužnice 
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 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – prijavili smo se na Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost koji sufinancira 85%  sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpada. Kako bi u jesen Fond mogao sprovesti javnu nabavu za spremnike dužni smo Fondu 

dostaviti bjanko zadužnicu. Bitno je to da smo našim mještanima omogućili ekološke uvjete 

zbrinjavanja otpada, pa smo prijavili potrebu za 1203 spremnika od čega je 498 kanti za papir 

i 2 kontejnera, 500 kanti za plastiku i 2 kontejnera, 200 kanti za biootpad i 1 kontejner za tekstil. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, predsjednik daje točku na donošenje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA" donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora br.2018/001311 o nabavi 

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i potpisivanje i ovjeru bjanko zadužnice 

 

Točka 7.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK ( odgovara na pitanje o civilnoj zaštiti.) Oformili smo civilnu 

zaštitu. U ožujku je bila poplava kada sam zvao sve vijećnike i članove DVD-a i nažalost moram 

reći da se odazvalo svega 50% vas. Hvala Bogu da ništa nije trebalo, a ja sam kao načelnik 

odgovoran nitko drugi. Nadam se da će se to promijeniti i da će se mladi malo više uključiti. 

Dogovoreno je sa g. Matoničkinom da će se provesti vježba jer ako nismo uvježbani,  nema 

smisla zvati nekoga tko ne zna kako postupati u takvoj situaciji.  

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ  - prije je bilo lakše voditi civilnu zaštitu jer su svi imali knjižice 

tako da su znali da im je to obaveza. Sada je to veliki problem i treba ga nekako riješiti.  

 

 KATICA KAPIĆ -  svi znadete za Beljevinski kanal koji nije godinama očišćen od 

strane Hrvatskih voda, a uredno se plaća naknada za uređenje voda. Na zemljama koje su blizu 

tog potoka stoji voda. U čijoj je to nadležnosti da se obrati u Hrvatske vode.  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  to je kanal trećeg reda i Hrvatske vode s tim nemaju ništa 

već je on u nadležnosti Općine. Problem je taj što je većina tog kanala u privatnom vlasništvu 

što se ne smije dirati. Komunalni redar može narediti vlasniku da prekopa kanal, ali samo u 

kriznim situacijama. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – pitam što je sa onom Odlukom od prošlog vijeća gdje smo 

razgovarali o Novom Vinodolskom?  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK - imao sam sastanak sa klubom vijećnika HSS-a i došli smo 

do zaključka da idemo u prodaju kako bi se napravio pastoralni centar. Bio sam tamo i zgrada 

je u jako lošem stanju zbog vlage u zidovima.  
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 FRANJO ANDRAŠIĆ - neka se od prodaje napravi nova vrijednost kako ne bi nitko 

prigovarao i neka to bude pastoralni centar. Isto tako bi trebalo crkvu obnoviti koja je središte 

našeg mjesta. Pitam što je sa Europskim fondovima za dom? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK - na sljedećem vijeću donijet će se odluka budući da je 15. 

rujna zadnji dan za prijavu na mjeru 7.4.1. na koju idemo sa našom kino salom. Prošli put nismo 

prošli jer smo razvijena općina, a sada smo nerazvijena i iz toga imamo povoljnije uvjete. 

Pripremali smo projekte da kino sala bude dječja igraonica u onom dijelu gdje je pekara, a 

gornji dio bi bio kulturni centar. Što se tiče zgrade u Repašu u planu je da se napravi dječji vrtić 

sa predškolskim odgojem 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ - slušam već četiri godine na svečanim sjednicama o tim 

fondovima i prijavama na mjere, a još se ništa nije napravilo.  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  ploča je postavljena na vrtiću, to je prva faza, prošlo je 

savjetovanje i javna nabava, a nakon tog mora biti objavljeno da ide gradnja i svaki mjesec 

moramo poslati koliko smo novaca utrošili. Znači javna nabava je napravljena u petom mjesecu, 

a postupak je završen 15.7. Ovaj tjedan će biti potpisan ugovor i kreće se sa radovima.  Pri kraju 

je izgradnja hale gdje je Udruga Drava Sava uložila milijun kuna, do sada, za  što sredstva budu 

dobili direktno iz EU fondova. Dalje je asfaltiranje nerazvrstane  ceste u području „Mačkove“ 

što će biti sto postotno financiranje od Fondova. Što se tiče reciklažnog dvorišta do kraja 

mjeseca mora biti pripremljena dokumentacija, ali to sve dugo traje. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.00 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/7 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 8. kolovoza 2018. 

 

ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.           Zdravko Tuba 

 

 

 

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


