ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve
održane 30. prosinca 2013. godine

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u sali za
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/13-01/17, URBROJ: 2137/17-131 od 27. prosinca 2013. godine.
Sjednicu je u 9:05 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Predsjednik vijeća) Mijo Kovaček.

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:
1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve
2. Spomenka Žufika, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve
3. Marina Ivančan
4. Siniša Frančić
5. Zlatko Senjan
6. Zlatko Popec
7. Marijan Jaković
8. Stjepan Fosić
9. Ivan Molnar
10. Dražen Kolarić
11. Ivan Tuba
Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:
Zdravko Ivančan, općinski načelnik,
Mirjana Matoš, pročelnica,
Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo.

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 10. sjednice Općinskog vijeća
nazočno svih 11 članova Općinskog vijeća, te vijeće može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 9. sjednice Općinskog
vijeća.
Zapisnik s 9. sjednice općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.
Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati dopunu dnevnog reda.
Nadopuna nije bilo.
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Predsjednik vijeća predložio je sljedeći
DNEVNI RED
1. Pitanja vijećnika
2. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2013. godinu i
projekcija za 2014. i 2015. godinu
3. Razmatranje i donošenje:
3.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini
3.2. Plana o izmjenama Plana gradnje vodnih građevina na području Općine Molve u
2013. godini
3.3. Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Molve u 2013. godini
3.4. Programa o izmjenama Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa na
području Općine Molve u 2013. godini
3.5. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Molve u 2013. godini
3.6. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Molve u 2013. godini
3.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Molve u 2013. godini
3.8. Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
na području Općine Molve u 2013. godini
3.9. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
na području Općine Molve u 2013. godini
4. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Molve u 2013. godini
5. Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2014. godini
Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Točka 1.
Pitanja vijećnika
Marijan Jaković navodi da je vidio po selu pamflete kojima su objavljene
aktivnosti da se nešto javno ispisuje, a da vijeće nije donijelo odluku. Zahtijeva da ako
se radi o kakvoj sportskoj aktivnosti, neka bude u okviru sportskih klubova i udruga, jer
općinsko vijeće nije o tome raspravljalo. Ni on sam ne zna što to piše po pločama, a na
tim obavijestima poziva se na općinu.
Mijo Kovaček govori da ne zna o čemu se konkretno radi. Napominje da su
sjednice odbora javne i o tome se obavještava predsjednik općinskog vijeća. Ako on ne
dobije obavijest da se održava sjednica odbora, niti on ne može znati o čemu se radi.
Spomenka Žufika pojašnjava da je Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport i
održao sjednicu i da je osmišljen šahovski turnir, a financijski izdaci nisu traženi.
Zapisnik još nije bio gotov pa stoga nije bio na vijeću.
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Marijan Jaković kaže da nije protiv toga, ali postavlja pitanje tko financira u
Općini. Govori da je prije bio Božićni turnir u kojem je bilo uključeno stotine djece.
Navodi da ti svi dokumenti trebaju doći na Općinsko vijeće koje će donijeti odluku.
Mijo Kovaček pojašnjava da su svi odbori radna tijela Općinskog vijeća i da
Vijeću daju prijedloge, smjer financijskih aktivnosti, ali ne kao izvršno tijelo. Po
njegovom mišljenju ovakva namjera odbora je bila dobra.
Načelnik isto dodaje da nije stigao čitati obavijesti po pločama, odbor je htio
nešto sam napraviti, ne računajući da je tu povezana cijela općina i Općinsko vijeće.
Smatra da bi to trebalo više biti ispred nekog inicijativnog odbora, a ne odbora vijeća.
Dobro je da su razmišljali na takav način, da se mladi povežu i druže sad u zimsko
vrijeme, da se iskoristi slobodno vrijeme na kvalitetniji način.
Marijan Jaković ukazuje da je 2009. godine bio na vijeću prijedlog da se osnuje
šahovski klub, međutim prijedlog nije prošao jer nije bilo novaca u proračunu, nisu ga
htjeli podržati. Podsjeća i na svađe s Nogometnim klubom koji nije htio organizirati
aktivnost za djecu te je tada dao novac iz vlastitog džepa. Smatra da dobori ne smiju
djelovati, a da ne obavijeste predsjednika općinskog vijeća i načelnika. Također upućuje
da se sve službene obavijesti pišu koristeći hrvatski jezik.
Nakon zaključenja točke, sa sjednice odlaze Stjepan Fosić i Marijan Jaković te
vijeće do kraja sjednice nastavlja rad u sastavu od 9 vijećnika.

Točka 2.
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2013.
godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
Marina Džinić obrazlaže zadnje, četvrte, izmjene i dopune Proračuna za 2013.
godinu. Rađene su na temelju stvarne realizacije prihoda, rashoda i primitaka do
prosinca 2013. te je uzeta u obzir i procjena prihoda i rashoda još za siječanj 2014.
budući da neki računi, poput onih za režije stižu u siječnju. Svi periodički troškovi koji se
ponavljaju moraju biti proknjiženi za 12 mjeseci.
Konačni rezultat za 2013. se još ne može znati, već će se znati nakon predaje
godišnjih financijskih izvještaja, odnosno 28.2.2014. Ovim zadnjim izmjenama, Proračun
je smanjen za 1.167.504,98 kn, što znači da su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci
kao i preneseni manjak iz prethodne godine utvrđeni u iznosu od 21.943.985 kn. Prihodi
poslovanja su umanjeni za 1.137.804,98 kn. Pozitivan efekt se predviđa jedino od
prihoda od poreza.
Tekuće pomoći za izravnavanja za decentralizirane funkcije se prikazuju i kao
prihod i rashod u glavi vatrogastvo i civilna zaštita u iznosu od 143.000 kn. Prihodi od
imovine su umanjeni za 1.538.766,98 kn, a primici od financijske imovine i zaduživanja,
tj. povrata glavnice od zajmova, prije svega učeničkih i studentskih kredita, koji se
umanjuju za 29.700 kn.
Glava „Predstavničko tijelo i njihova radna tijela“ koja obuhvaća i usluge telefona,
promidžbe, informiranja, isplate za rad vijećnicima i ostalim tijelima te članarine i
reprezentacija, uvećavaju se za 37.753,45 kn. Uvedena je stavka koja se odnosi na
provedbu državnog referenduma i ona je u cijelosti financirana iz državnog proračuna.
Stavka lokalnih izbora, koja je planirana u iznosu 128.375 kn, povećana je za 33.033,45
kn jer su naknadno donesene odluke da će se financirati troškovi izborne promidžbe.
Stavka „Izvršno tijelo“ je umanjena za 37.200,00 kn.
Glava „Jedinstveni upravni odjel“ koja obuhvaća osim plaća i tzv. „hladni pogon“,
odnosno režije i održavanje imovine, umanjuje se za 1.168.058,43 kn. Planirali smo
subvencije kućanstvima za legalizaciju objekata; do sada smo primili nekoliko zahtjeva
koji nisu konačno riješeni i zato se ova stavka sa 126.369,27 kn umanjuje. Umanjuje se i
stavka za nabavu dugotrajne imovine za iznos 18.576,38 kn. Došlo je i do promjene
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osnovice na koju se računaju doprinosi na i iz plaće, a tiču se i financiranja lokalnog
stanovništva u javnim radovima.
Dio koji se odnosi na vatrogastvo i civilnu zaštitu povećava se s 311.000 na
403.000 kn jer su uključene tekuće pomoći za izravnavanja za decentralizirane funkcije
te se temeljem zamolbe DVD-a Repaš povećava za 5.000 kn. Civilna zaštita se umanjuje
za 50.000 kn. Umanjuju se tekuće donacije Turističkoj zajednici, ostaje iznos od 45.000
kn. Stavku subvencije za ispitivanje plodnosti tla nismo realizirali ove godine te se
umanjuje za 20.000 kn. Pomoći Selskom komunalnom poduzeću su umanjene jer je
nabavljen jedan, a ne dva stroja za čišćenje snijega. Subvencije kamata za kredite su
bile planirane u većem iznosu, te je stavka sada smanjena na 300.250 kn. Subvencije za
proljetnu sjetvu i osiguranje usjeva, nasada i stoke umanjene su na 326.950 kn.
Subvencije u stočarstvu koje se odnose na umjetno osjemenjivanje goveda su uvećane
za 28.000 kn.
Komunalna infrastruktura se u ukupnom iznosu umanjuje za 522.938,28 kn,
ponajviše zbog smanjenja stavke javne rasvjete i održavanja javne rasvjete. Izvršeni su
radovi na kolnim ulazima i pješačkim stazama u M.P.Miškine i P.Preradovića te
asfaltiranje Štvanje u Repašu. Za odorizacijsku stanicu knjižimo kao kapitalne pomoći
Komunalijama plin d.o.o. pa se iznos 85.138 kn umanjuje jer je prikazan kao obveza za
2014. godinu. Stavka od 20.000 kn odnosi se na prometnu signalizaciju, odnosno
turističke znakove. U programskoj djelatnosti kulture je došlo do smanjenja za
296.944,50 kn, a tiče se više planiranih od utrošenih sredstava za proslavu Dana općine,
dok su tekuće donacije u kulturi povećane za 17.000 kn. Planirali smo dati kapitalnu
donaciju Župi za financiranje projektne dokumentacije koja se tiče pastoralnog centra u
iznosu 50.000 kn, međutim projekt stoji pa nisu prebačena sredstva, isto i kapitalna
donacija za samu gradnju pastoralnog centra od 150.000 kn je umanjena. Za sport je
povećanje od 13.000 kn s osnove povećanja tekuće donacije NK Mladost. Program
socijalne skrbi i pomoći je povećan za 115.850 kn, najvećim dijelom zbog povećanja
pomoći za novorođenče i naknada građanima i kućanstvima u naravi. Smanjena je
stavka za nadogradnju knjižnice koja se umanjuje sa 200.000 kn za 161.520 kn i
uvrštena je stavka kapitalne pomoći za uređenje WC-a i rasvjete u iznosu 25.000 kn.
Pomoći za obrazovanje su povećane na 708.500 kn, a za javni prijevoz će se isplatiti
2014. godine. Zadnje izmjene u Financijskom planu Dječjeg vrtića također su uključene u
ove izmjene Proračuna.
Ivan Tuba postavlja upit u vezi razloga povećanja stavke „kazne i upravne mjere
i ostali prihodi“, a Marina Džinić odgovara da je planirana kao stavka koja se odnosi na
tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, tj. to su sredstva koja
primamo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje javnih radova. Dobili
smo naputak da te pomoći ne treba tretirati kao tekuće pomoći od HZZ-a, već kao ostale
prihode i tu se ne radi o prihodima koje dobivamo s osnova kazni ili drugih upravnih
mjera, već od HZZ-a.
S obzirom da nije bilo drugih prijava za raspravu, predsjednik vijeća je dao na
usvajanje navedeni prijedlog izmjena i dopuna proračuna.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2013. godinu
i projekcija za 2014. i 2015. godinu
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Točka 3.
3.1.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica obrazlaže da je do promjena došlo u stavkama za gradnju pješačkih
staza i kolnih prilaza u Ulici Petra Preradovića i Mihovila Pavleka Miškine – smanjeno je s
977.000,00 kn na 976.800,00 kn dok je za asfaltiranje kolnika u istim ulicama povećano
sa 760.000,00 kn na 761.000,00 kn. Dodana je i nova stavka u vrijednosti 20.000,00 kn
za ugradnju prometne signalizacije. Stavka za izgradnju kabelske javne rasvjete u Ulici
Medvrti povećana je s 55.000,00 kn na 60.000,00 kn.
Radi prethodno navedenog financijska sredstva za gradnju objekata i uređaja na
javnim površinama, javnu rasvjetu i objekte infrastrukture povećana su s 2.262.000,00
na 2.287.800,00 kn te je bilo potrebno izmijeniti i iznose prema izvorima financiranja.
Ukupna vrijednost programa povećana je tako s 2.952.443,73 na 2.978.243,73 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini
3.2.
Razmatranje i donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje vodnih građevina na
području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica izlaže da je došlo samo do promjene u stavci Produžetak glavne
kanalizacije u Ulici Mihovila Pavleka Miškine koja je smanjena sa 76.000,00 na 35.400,00
kn te se cijeli taj iznos financira iz Proračuna Općine Molve.

Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Plan o izmjenama Plana gradnje vodnih građevina
na području Općine Molve u 2013. godini

3.3.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica navodi da je ukupna vrijednost Programa smanjena s 1.957.000,00
na 1.755.000,00 kn. Do promjena je došlo jer je bilo potrebno povećati stavku za
skupljanje i odvoz komunalnog otpada s javnih površina na 78.000,00 kn i smanjiti
stavku za održavanje javnih površina s 900.000,00 kn na 869.500,00 kn. Stavka za
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika u naseljima
Molve i Repaš povećana je s 30.000,00 kn na 40.000,00 kn, usluge uređenja naselja
Čingi Lingi smanjene su s 45.000,00 kn na 15.500,00 kn i troškovi električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina smanjeni su s 277.000,00 kn na 153.000,00 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2013. godini
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3.4.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa o utrošku sredstava
šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica obrazlaže da se u Programu radi o jednoj izmjeni, odnosno da su
planirana sredstva šumskog doprinosa povećana s 20.000,00 kn na 30.000,00 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama Programa o utrošku sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Molve u 2013. godini

3.5.
Razmatranje i donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica obrazlaže da se ukupan plan povećava s 867.359,25 na 983.209,25
kn. Do promjena je došlo u sljedećim stavkama: za pomoći u naravi samcima i obiteljima
umjesto dosadašnjih 25.000,00 stavka je povećana na 95.000,00 kn. Za pomoć za
novorođenu djecu umjesto 200.000,00 kn potrebno je povećati na 282.000,00 kn, a za
darove djeci za blagdan sv. Nikole stavka je smanjena na 30.000,00 kn. Za Udrugu
Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Molve stavka je povećana na 12.000,00 kn i za
Udrugu Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Repaš na 9.500,00 kn. Tekuće
donacije za ostale humanitarne i socijalne potrebe smanjene su s 30.000,00 na
15.000,00 kn kao i stavka za podmirenje troškova ogrjeva za korisnike stalne pomoći i
druge korisnike s 19.950,00 na 13.300,00 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Molve u 2013. godini
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3.6.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u
kulturi na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica obrazlaže da se program kulture smanjio sa 646.745,50 na
494.801,00 kn. Smanjena je stavka za Turističku zajednicu Općine Molve, također za
kulturne i športske manifestacije povodom proslave Dana Općine Molve stavka je
smanjena s 346.044,50 na 232.100,00 kn. Za ostale potrebe u kulturi povećan je iznos s
13.000,00 na 30.000,00 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Molve u 2013. godini
3.7.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u
sportu na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica obrazlaže da se radi o jednoj promjeni zbog povećanja iznosa za NK
Mladost s 423.750,00 kn na 436.750,00 kn te je zbog navedenog i vrijednost cijelog
Programa povećana sa 743.750,00 na 756.750,00 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Molve u 2013. godini
3.8.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih
potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica obrazlaže da se ukupan iznos vrijednosti programa smanjuje sa
667.700,00 kn na 517.350,00 kn. Do neznatnog povećanja je došlo u stavci za nabavu
radnih bilježnica koja je povećana sa 106.500,00 na 107.400,00 kn. Za stavku
nadogradnje Osnovne škole Molve za školsku knjižnicu stavka je smanjena s 200.000,00
na 38.750,00 kn te je umjesto stavke za dostavu hrane u područne škole dodana nova
stavka: kapitalna pomoć Osnovnoj školi za uređenje sanitarnog čvora i rasvjete u iznosu
od 25.000,00 kuna.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Molve u 2013. godini
3.9.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica obrazlaže da je došlo do povećanja Programa u skladu sa zadnjim
izmjenama i dopunama Financijskog plana vrtića te je stavka smanjena s 1.421.933,72
na 1.411.889,72 kn.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
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Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na
području Općine Molve u 2013. godini

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja Sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Molve u 2013. godini
Pročelnica pojašnjava da je Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano da
općinsko vijeće najmanje jednom godišnje razmatra i analizira stanje sustava zaštite i
spašavanja i donosi smjernice za organizaciju i razvoj. Izlaže do sada donijete akte,
navodeći da je 2010. donijeta Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve. Na temelju te
Procjene 2011. bili su donijeti Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite. Općinsko
vijeće je ove godine donijelo Izmjene i dopune navedenih planova.
Još 2001. izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Općine Molve i na temelju nje, 2012. donijet je Plan zaštite od požara.
Nakon lokalnih izbora, Općinsko vijeće je u srpnju donijelo Rješenje o imenovanju
načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Molve.
Načelnik je također donio Odluku o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Molve.
Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana je 2011. godine i tada je načelnik
imenovao zapovjednika, zamjenika zapovjednika i povjerenike civilne zaštite.
Za vatrogastvo smo proračunom za ovu godinu za redovnu djelatnost vatrogastva
izdvojili 140.000 kn od čega je veći dio isplaćen VZO Molve. Također je podmiren iznos iz
decentraliziranih sredstava JVP Đurđevac. Vatrogasne postrojbe izvršile su ove godine
nekoliko intervencija gašenja požara. Načelnik je ove godine potvrdio i imenovanja
zapovjednika i zamjenika zapovjednika VZO i DVD-a.
Od značaja za zaštitu i spašavanja djeluju također i određene institucije, udruge
te Selsko komunalno društvo Molve.
Mijo Kovaček se osvrnuo na izloženo i predlaže da se na proljeće 2014. godine
skupe pripadnici Stožera, civilne zaštite i udruga te održe vježbe, provjeri njihova
dostupnost i točnost evidentiranih brojeva telefona.
Načelnik podržava ovaj prijedlog te smatra da bi DVD-i u kritičnim situacijama
uvijek trebali biti tu. Ove godine je već dva puta bila poplava te je potrebno usuglasiti
obaveze svih sudionika, a i doškolovati ljude ako je potrebno.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Molve u 2013. godini

Točka 5.
Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2014. godini
Pročelnica izlaže prijedlog dokumenta i navodi da bi Smjernicama trebalo
osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaštite i spašavanja. U Općini postoje
Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite i zapovjednici postrojbi civilne
zaštite. U idućoj godini potrebno je planirati te izvršiti provjeru provedivosti Plana zaštite
i spašavanja i Plana civilne zaštite te organizirati preventivne praktične vježbe kao i
održavanje smotre Postrojbe civilne zaštite opće namjene. Treba nastaviti opremanje
postrojbi za što je Proračunom za 2014. predviđeno 30.000,00 kn. Također bi tokom
iduće godine trebalo izvršiti reviziju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
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VZO Molve treba i dalje skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD-e te
osposobljavanju svojih članova, provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca i
redovito obavljati liječničke preglede, nastaviti rad na unapređenju sustava uzbunjivanja
stanovništva te provjeriti čujnost sirena na području Općine Molve. Posebnu pažnju je
potrebno posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim
vatrogascima. Za VZO Molve i sve DVD-e je u 2014. godini predviđeno 157.500,00 kn.
Tijekom 2014. godine potrebno je donijeti Plan aktivnosti u pripremi i provođenju
mjera zaštite od požara u žetvenoj i turističkoj sezoni kao i Plan aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine
Molve.
Za rad i aktivnosti Udruga s područja Općine Molve, koje se mogu se aktivirati u
zaštiti i spašavanju, u Proračunu za 2014. godinu osigurana su sredstva u iznosu od
137.000 kuna, a to su sportska ribolovna društva, lovačka društva, udruge branitelja i
društva Crvenog križa.
Edukacijom stanovništva učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili
ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju i planiranju načina
pomoći kao i općoj pripravnosti. Stoga bi se određene dane poput Dana Civilne zaštite,
Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, i druge moglo
iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja.
Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je s 9 glasova ZA donijelo
Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Molve u 2014. godini
Predsjednik vijeća zaželio je svima sve najbolje te zaključio sjednicu u 10:10. sati.
KLASA: 021-05/13-01/17
URBROJ: 2137/17-13-2
Molve, 30. prosinca 2013.

ZAPISNIČAR
Mirjana Matoš
_________________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Kovaček
__________________

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