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 ZAPISNIK 

sa 44. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 12. veljače 2021. godine 

 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 11, u sali za sastanke. 

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/2, URBROJ: 2137/17-04-21-3 od 8. veljače 

2021. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Valentina Kopričanec, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Spomenka Žufika, 

5. Mirko Paša, 

6. Zlatko Vargić,  

7. Stanko Molnar, 

8. Franjo Andrašić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Katica Kapić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Stjepan Fosić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo, 

4. Lea Tot, viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove. 

 

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

početku 44. sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 od 11 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

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

sa 43. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 43. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" usvojilo zapisnik sa 43. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba na području Općine 

Molve u 2021. godini i to: 

2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.3. Plana o dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za siječanj 2021. godine, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama pomoći 

poduzetnicima i obrtnicima zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti  

COVID-19 – koronavirus, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja 

toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2021. godini, 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata 

na području Općine Molve, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura 

poljoprivrednicima s područja Općine Molve u 2021. godini, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine 

Molve u 2021. godini, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području 

Općine Molve za 2020. godinu, 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Molve, 
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15. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju nagrade liječniku opće prakse u Općini Molve, 

16. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa točkama  

1. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda 

u Varaždinu, 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje 

javnog natječaja za davanje u zakup prostorija na Trgu kralja Tomislava 32, Molve (Stara 

Općina), 

3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa za mlade na području Općine Molve u 

2021. godini. 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći dnevni red s dopunjenim točkama 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba na području Općine 

Molve u 2021. godini i to: 

2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.3. Plana o dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za siječanj 2021. godine, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama pomoći 

poduzetnicima i obrtnicima zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti  

COVID-19 – koronavirus, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja 

toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i 

pregleda mesa na trihinelu u 2021. godini, 
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10. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata 

na području Općine Molve, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura 

poljoprivrednicima s područja Općine Molve u 2021. godini, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine 

Molve u 2021. godini, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području 

Općine Molve za 2020. godinu, 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Molve, 

15. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju nagrade liječniku opće prakse u Općini Molve, 

16. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda 

u Varaždinu, 

17. Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje 

javnog natječaja za davanje u zakup prostorija na Trgu kralja Tomislava 32, Molve (Stara 

Općina), 

18. Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa za mlade na području Općine Molve u 

2021. godini, 

19. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

 Predsjednik je upitao ima li tko kakve primjedbe na ovaj dnevni red. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – budući da je proračun donijet i trebao bi biti primjenjiv od početka ove 

godine, vidim da tu ima točaka koje su i po amandmanima što pozdravljam i iskazujem zadovoljstvo, 

međutim treći amandman koji je bio dat, a to je povećanje novčane pomoći za novorođeno dijete još 

nije uvršten u dnevni red. Da li je on trebao biti uvršten u dnevni red ili nije ili automatizmom 

prihvaćen budući da je proračun prihvaćen i izglasan? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – hvala na postavljenom pitanju, znači amandman je izglasan i 

odluka će biti kada se pripremi, odnosno kada se novi pravnik ili pravnica zaposli budu donijeli 

odluku koja će ići naknadno, a za sada odluka stoji 2.000,00 kn. 

  

 ZLATKO VARGIĆ – nije li to nepošteno prema ovima koji su se već rodili u ovoj godini? 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – nepošteno je i to što su neki dobili 20 tisuća kuna, a neki 2 tisuće 

ili netko nije dobio ništa jer su se preselili ne govorimo o poštenju nego o tome da će nova odluka 

stići. Koliko se sjećam vi niste glasali za amandmane koje ste predlagali tako da niste kvalificirani da 

o tome raspravljate. Vi možete predlagati, a kada bude točka na dnevnom redu budete mogli 

raspravljati. 

 

 ZLATKO VARGIĆ -  hvala na odgovoru, upravo sam i čekao takav odgovor, znači radi li se 

tu o nekom revanšizmu zato jer ja nisam glasao. Nisam glasao za proračun s kojim se nisam složio u 

iznosu od 30 i nešto milijuna jer je neostvariv što će se vidjeti do kraja godine s nekoliko rebalansa, a 
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dok se glasa o ovim točkama sigurno da ću glasati za njih i za sve ostale koje su tu navedene bez 

obzira da li su to naši amandmani ili bilo kojih ako su na korist građana Općine Molve zato sam pitao 

da li se čeka da se rode neka podobna djeca ili se to namjerno odugovlači? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Zlatko  vi ne slušate, čujete samo ono što želite, kao prvo 

proračun nije 30 milijuna malo ga bolje čitajte jer ste ekonomista, a odluka o 10 tisuća kuna koje smo 

rekli da ćemo ove godine predložiti i dati može se retroaktivno i za 2020. dati ako bude sredstava 

možemo i to izglasati. To ću ja predložiti, a možete i vi pa budemo i njih možda nagradili. Tako da ne 

budete vi zakinjeni na taj način i osjećali se da je to nekakav revanšizam. Ne znam budete li imali 

prinovu, ali očito vas nešto jako muči i nekakav osobni razlog imate. 

  

 ZDRAVKO TUBA – molim vas da ne raspravljate o nečemu što nije na dnevnom redu. Svi 

prijedlozi su primljeni na znanje uči će u zapisnik i o njima će se razmatrati kada za to dođe vrijeme. 

To je moj odgovor i imate li još kakvih izmjena i dopuna dnevnog reda? Pošto nema dajem ovaj 

dnevni red na usvajanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova "ZA" usvojilo dopunjeni Dnevni red. 

 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa  

  

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – da bi sve investicije koje smo započeli prošle godine mogli završiti 

išli smo u analizu troškova parcijalnih investicija, jer smo vidjeli da  neke investicije zbog 

građevinskih radova odskaču od naše procjene u proračunu tako da ih ne budemo mogli kao sami 

sprovesti i opet budemo morali za mjesec dva, kada raspišemo nabavu, imati nekakve izmjene.         

Znadete da se raspušta vijeće, a radi se o ulici Medvrti gdje su došli predstavnici HEP-a koji govore da 

budemo morali veći dio kolnih prilaza rezati i položiti nove cijevi i u njih kablove što iziskuje dodatna 

financijska sredstva i zato smo sa 150 povisili na 200 tisuća kuna. Ne  velim da to bude 200 tisuća 

možda bude 120 tisuća, ali govorim o tome da si dajemo prostor da možemo tu ulicu konačno završiti 

i riješiti po tom pitanju. Nadalje svakih pet godina dužni smo napraviti energetski pregled javne 

rasvjete, nama je prošle godine istekao energetski pregled tako da ove godine moramo to napraviti, a 

da bi to napravili moramo izdvojiti oko 30 tisuća kuna što smo također uvrstili u proračun i u planu je 

da se takvim obimom ide. Ide modernizacija javne rasvjete u Molve Ledinama i Gornjoj šumi gdje su 

živine lampe i moramo ih promijeniti za što smo dobili naputak od Ministarstva zaštite okoliša i tu 

investiciju prijavit ćemo na fond, ali sada idemo sa našim sredstvima, a retroaktivno budemo tražili 

povrat sredstava kada dođe vrijeme za to. Od planiranih investicija koje smo imali dvije su izmjene, a 

to je nagrada za doktora budući da je to problem kao što vidite i u okolnim mjestima teško dobivaju 

doktore za stalan radni odnos i mi smo takvog prijedloga da nakon isteka godine dana budemo išli sa 

nagradom od 40 tisuća kuna za stalni radni odnos s mogućnošću najma stana po nekakvim povoljnim 

uvjetima kao što su bili i do sada i da na taj način privučemo i dobijemo novog doktora ili doktoricu za 

područje Općine Molve. To je ukratko to što se mijenja. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

 Pod točkom 1.Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 
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I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

s Planom razvojnih programa 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje izmjena i dopuna Programa javnih potreba na području Općine Molve 

u 2021. godini i to: 

Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

Programa o dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2021. godini. 

  

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – svi ovi programi vezani su na izmjene proračuna tako da mislim da 

ne treba više obrazlagati pa predlažem raspravu ili usvajanje. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo.  

 Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2021. godini i to: 

Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

Programa o dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2021. godini. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za siječanj 2021. godine 

 ZDRAVKO TUBA – nakon dugog vremena nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe, a 

sada smo bili primorani radi elementarne nepogode potresa iskoristiti 30 tisuća kuna da bi se uputila 

pomoć prema stradalim područjima pa predlažem da se usvoji ovo izvješće i otvaram raspravu po toj 

točki. 

 STANKO MOLNAR – da li su išla novčana ili materijalna sredstva?  

 OPĆINSKI NAČELNIK – 7.500,00 kn za grad Sisak, 7.500,00 kn za Petrinju, Općini Lekenik 

5.000,00 kn, Općini Majur 7.500,00 kn i Samostanu sv. Antuna Padovanskog 5.000,00 kn što je 

uplaćeno na njihove račune. Na temelju njihovih zamolbi mi smo im to isplatili. 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za siječanj 2021. godine 
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Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama pomoći 

poduzetnicima i obrtnicima zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti  COVID-

19 – koronavirus 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  ova situacija sa COVID-19 virusom zadesila je sve naše obrtnike, 

poduzetnike i OPG-e i svi koji imaju najam (prošle godine ih je dvoje ili troje to koristilo) želimo 

pomoći do 30.  lipnja 2021. godine na način da se ova mjera produži, a sredstva su osigurana u 

Proračunu. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 ZLATKO VARGIĆ -  dok se čita odluka ne vidi se da je pomoć kod sufinanciranja najma, 

neka se to ispravi i navede koja je to pomoć. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – piše u izvornoj Odluci ovo je samo produljenje 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima i obrtnicima zbog 

izvanredne situacije uzrokovane epidemijom bolesti  COVID-19 – koronavirus 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je subvencija koja se daje poljoprivrednicima koji nemaju EU 

police i takvih je jako malo već je najviše namijenjena našem lovačkom društvu da i oni mogu 

participirati kao što su mogli i do sada pa na ovaj način želimo pripomoći. Kao što se vidjeli predlaže 

se 30% do najviše 10 tisuća kuna po jednom korisniku. 

  

 ZDRAVKO TUBA – velika veličina poljoprivrednika koji imaju osiguranje EU police 

sufinancira Agencija za plaćanja u poljoprivredi iz EU fonda tako da je ovo stvarno jako mali dio ako 

se netko i bude javio na ovu potporu, a ne može i jedno i drugo. 

  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Molve 

 

 Sjednici se u 10.35 sati pridružuje Marina Džinić. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – i do sada smo imali ovakvu odluku za legalizaciju, a svi koji ove 

godine budu dobili konačno rješenje o ozakonjenju svoje zgrade budu se mogli javiti na natječaj i 

dobiti subvenciju do 15 tisuća kuna odnosno 40% od ukupnog iznosa troškova za ozakonjenje svojih 

objekata tako da i na taj način želimo pripomoći našim poljoprivrednicima i obrtnicima, a prije svega 

fizičkim osobama. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 STANKO MOLNAR – ima li kakvih projekcija koliko bi toga bilo? 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – mi imamo projekciju u  proračunu od 50 tisuća kuna za sve. Do 

sada nije bilo puno upita.  

 

 Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Odluku o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja 

toplinske zaštite vanjske ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je bila subvencija i prethodnih godina još od 2014. godine ovo 

je malo izmijenjeno tako da se u manjem iznosu sufinancira dok je u proračunu osigurano 50 tisuća 

kuna i to je na prijedlog oporbe i na neki način smo našli ta sredstva tako da idemo sa 30% od 

ukupnog iznosa računa dok je maksimalan iznos po jednom objektu koji se bude obnavljao je 15 tisuća 

kuna bez PDV-a za svakog podnositelja. Uvjet je energetski pregled prije i poslije, a izvođač radova 

mora biti registriran. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

 Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o uvjetima i mjerilima za dodjelu subvencija povećanja toplinske zaštite vanjske 

ovojnice stambenih objekata na području Općine Molve 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je isto jedna subvencija koju smo imali prethodnih godina, ali 

ona se malo mijenja na način da se tu uključuju i obrtnici, a subvencija uključuje kupnju i nabavu 

novih strojeva, mehanizacije i sl. gdje će svi moći participirati sa 30%  iznosa od ukupnog iznosa 

računa bez PDV-a. Sredstvo za rad mora biti novo i na taj način budemo naj ispravnije dodijelili 

pomoć svim našim prijaviteljima koji će se prijaviti na ovu subvenciju u 2021. godini.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda 

mesa na trihinelu u 2021. godini 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – nisam vam na početku objasnio zašto ove odluke sada idu, a prošle 

godine nisu mogle, financijska sredstva su bila kakva su bila, ali ovih dana smo dobili odluku da 

možemo ove subvencije i dalje produžiti u naredno razdoblje do 4-5 godina, znači možemo produžiti, 

a samo se ukidaju pčelinje zajednice. Ovdje je odluka za umjetno osjemenjivanje, što je pripomoglo da 

naši poljoprivrednici ne smanje broj plotkinja tako da na Molvama ima preko tisuću plotkinja i na taj 

način mislim da ovim putem trebamo ići dalje i pomoći našim poljoprivrednicima. Ovaj iznos je za 

umjetno osjemenjivanje krava i junica u sto postotnom iznosu od 236 kuna i na taj način želimo 

pomoći našim poljoprivrednicima da ostave i zadrže svoju proizvodnju. Za nazimice i krmače je 
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150,00 kn koji iznos je isto za umjetno osjemenjivanje, a za držanje je 100,00 kn po jednoj nazimici ili 

krmači ako želi to ostvariti na taj način. Zahtjevi se podnašaju do 19.12. da možemo u proračun 

uvrstiti sve korisnike, a oni od 19. do 31.12. ne mogu to koristiti ako imaju takvu uslugu pa ćemo 

pokriti i njih sa 236,00 kn za sve one koji su tu uslugu imali u tom razdoblju 2020. godine. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo 

 

Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

 

Odluku o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2021. 

godini 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata 

na području Općine Molve 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o prijedlogu koji smo uvažili u 11 mjesecu prošle godine, 

znači ovo je odluka o sufinanciranju rušenja starih zgrada i maksimalni iznos po jednom računu može 

biti 5.000,00 kn, a iznos će se isplatiti samo onim prihvatljivim korisnicima koji će dostaviti što ovdje 

piše, odnosno bitno je da to netko sanira preko računa tako da će moći ostvariti 5.000,00 kn po jednom 

podnositelju. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – znači za rušenje mora biti registrirana firma koja ima stroj čiji račun 

bi se uvažio. Znači ne može čovjek sam rušiti i složiti cigle za to ne dobije ništa. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – zašto bi išao sam to raditi ako dobije pet tisuća kuna i da mu netko 

to napravi. Znamo da netko mora dati dozvolu da nešto rušiš, a isto tako netko mora dati dozvolu za 

saniranje i zbrinjavanje.  

 

 

Sjednicu, prije glasovanja, u 11.45 sati napušta Spomenka Žufika. Sjednici je prisutno 7 od 8 

vijećnika. 

 

 Nakon rasprave, predsjednik daje točku na donošenje. 

 

 Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o sufinanciranju rušenja starih, zapuštenih i opasnih objekata na području Općine 

Molve 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura 

poljoprivrednicima s područja Općine Molve u 2021. godini 

 

Na sjednicu se, prije glasovanja, vraća Spomenka Žufika u 11.49 sati. Sjednici je prisutno 8 od 8 

vijećnika. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovu odluku smo isto imali prošlih godina samo je ovo fiksni iznos 

od 300,00 kn po hektaru i u proračunu je predviđeno 200 tisuća kuna i svi koji predaju zahtjeve do 

15.05. moći će ostvariti ovu subvenciju jer se do tada donose zahtjevi za potpore i od agencije se 

donosi list A i list B. Mislim da je ovo dobra pomoć u ova krizna vremena gdje svaka kuna dobro 

dođe, a gledali smo da sve bude zastupljeno što je na području Općine Molve od ratarskih i 

povrtlarskih  kultura. 
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 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 STANKO MOLNAR – kod ratarskih kultura naveden je kukuruz ali ne vidim ječam i pšenicu. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – to nisu proljetne kulture, ječam može biti proljetna ali je teško 

dokazati tako da bi morali ići u deklaracije a to je neizvedivo. 

 

 Predsjednik zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

 

Sjednicu, prije glasovanja, u 11.52 sati napušta Zlatko Vargić. Sjednici je prisutno 7 od 8 vijećnika. 

 

Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o subvenciji proljetne sjetve ratarsko-povrtlarskih kultura poljoprivrednicima s 

područja Općine Molve u 2021. godini 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine 

Molve u 2021. godini 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je glavna Odluka koja pokriva maksimalni iznos potpora koji 

iznosi 20 tisuća kuna po jednom podnositelju što je značajan iznos za ova vremena a svakome dobro 

dođe, ali to isključuje mlade koji mogu ostvariti 25 tisuća kuna. Dakle ovo su potpore gospodarstvu 

odnosno deminimis potpore male vrijednosti. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 MARINA DŽINIĆ – bude li se gledao zaključak zaduženje ili isplata 20 tisuća? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – nema zaduženja, zaduženje od prošle godine nema veze s time. 

 

 MARINA DŽINIĆ – znači ako je do sada dobio deset tisuća  još može dobiti deset. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – tako je, gleda se godina za godinom. 

 

 STANKO MOLNAR – ovo je u biti povećanje u odnosu na prošlu godinu. Prije je bilo 10 

tisuća, a sada se povećava na 20 tisuća kuna. Znači tih 20 tisuća kuna je po jednom kućnom broju bez 

obzira što žive otac i sin u kućanstvu? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  OPG i fizička osoba je razlika mada svi misle da je to jedno te 

isto. Na jednom kućnom broju može biti više i svaki može koristiti subvenciju, znači tih 20 tisuća 

kuna mogu dobiti po osobi ne po kući. 

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

  

 Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o najvišem dopuštenom iznosu potpora na području Općine Molve u 2021. godini 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Molve 

za 2020. godinu 
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 Uvodno obrazloženje dale Lea Tot. 

  

 LEA TOT  - radi se o izvješću koje je Općina Molve dužna prema Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom napraviti svake godine za prethodnu godinu, a odnosi se na podatke o 

lokacijama i količinama odbačenog otpada na području naše Općine, o troškovima uklanjanja takvog 

otpada, provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja takvog otpada i mjerama za 

uklanjanje takvog odbačenog otpada u okoliš. Ovdje se radi o izvješću za 2020. godinu. 

 

 ZDRAVKO TUBA – činjenica je da se je pojavilo dosta malih punktova gdje ljudi odbacuju 

otpad, a ne znam koja je potreba ili svrha ako besplatno mogu otpad odložiti na reciklažno dvorište, ali 

on 500 metara dalje baci otpad u agaciju. Možda bi svi trebali osvijestiti narod da besplatno mogu 

odložiti otpad u reciklažno dvorište da ne moraju bacati u okoliš. 

  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – nadovezao bih se na tvoju konstataciju koja je točna jer i ja to vidim 

kada sam u lovu treba pronaći način da se tome stane na kraj. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mene to isto zabrinjava s time da imamo mogućnost besplatnog 

zbrinjavanja otpada što u nekim razvijenim gradovima nije besplatno, a ljudi imaju naviku to voziti u 

šumu, tako da me brine kakva je to svijest u ljudima. Reciklažno dvorište se jako puno popunjava i 

koristi se tako da mislim da je suludo ići u šumu bacati otpad, a doma imaju sve nadohvat ruke.  

 

 MARTIN TUBA – mi bi kao lokalna zajednica morali donijeti kriterij prema tim ljudima koji 

to rade, znači sve ove mjere koje donosimo za poticanje gospodarstva i drugo da se veže na ove mjere, 

znači ako se utvrdi da se netko ne ponaša odgovorno prema svojoj nekretnini ili netko tko zagađuje 

okoliš da ne može participirati mjere koje nudi Općina Molve. Znači izuzeti ga ako krši taj protokol, a 

mi znamo ljude koji to učestalo čine. Trebamo donijeti zajednički kojim će se regulirati kontrola, 

odrediti sankcije i mjere kršenja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Molve.

  

 Predsjednik zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

 

 Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Molve za 2020. godinu 

 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 

 LEA TOT – na prošloj sjednici donijeli smo već prijedlog za imenovanje mrtvozornika na 

području naše Općine i radilo se o dr. Bahtitiju koji je izrazio interes za obavljanje te funkcije, no od 

Županije smo dobili dopis da doktor više nije zainteresiran za funkciju mrtvozornika, tako da se 

donosi novi prijedlog gdje će uz Antonija Bogata iz Miholjanca funkciju mrtvozornika obavljati i 

Adrijana Vargović iz Botova, Slavica Kuzmić iz Torčeca i Ljiljana Šoš Cik iz Virja. Time bi se 

rasteretio teret sa jednog mrtvozornika. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

 Pod točkom 14. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 
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Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Molve 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju nagrade liječniku opće prakse u Općini Molve 

 

 Predsjednik navodi da je načelnik već obrazložio ovo na prvoj točci tako da nema potrebe za 

naknadno obrazloženje i otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

 Pod točkom 15. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o davanju nagrade liječniku opće prakse u Općini Molve 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda 

u Varaždinu 

 

Na sjednicu se, prije glasovanja, vraća Zlatko Vargić. Sjednici je prisutno 8 od 8 vijećnika. 

 

 ZDRAVKO TUBA – do sada je to bio Mato Popec iz Dravske ulice i istekao mu je mandat pa 

predlažem da on i dalje nastavi. 

  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

 Pod točkom 16. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o prijedlogu kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu 

 

Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje 

javnog natječaja za davanje u zakup prostorija na Trgu kralja Tomislava 32, Molve (Stara 

Općina) 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je moj prijedlog ispričavam se što prošli puta nisam mogao  

prisustvovati i u telefonskom dogovoru sa našom pročelnicom došlo je do toga da je malo krivo 

Odluka napisana, znači točka gdje piše da se sobe daju u najam ne daju se nikakvim dvjema političkim 

strankama nego se daju svim udrugama, društvima i svim političkim strankama na području Općine 

Molve. Svi se mogu javiti i na taj način se može valorizirati tko bude dao više sredstava taj bude 

mogao dobiti te prostorije. 

  

 ZDRAVKO TUBA – znači svi se mogu javiti na natječaj, a na natječaju bude prošla najbolja 

ponuda. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – te prostorije su ostale kakve jesu ili su uređene, ja ih nisam vidio? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – naši zaposlenici Komunalnog su sve prostorije pregradili i uredili 

da mogu biti svaka za sebe, one imaju ključ, svjetlo, grijanje, a ukupno ih je pet.  

 

 ZDRAVKO TUBA – stara vijećnica bude ostala nedodijeljena i budu ju mogle koristiti sve 

udruge za potrebe sastanka jer je najprikladnija i najveća soba, a za ostale prostorije svaka udruga koja 

je zainteresirana može doći u Općinu  i zatražiti da se otključa i pogleda koja prostorija najbolje 

odgovara kako bi mogla predati ponudu na natječaj. 

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 
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 Pod točkom 17. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup prostorija na Trgu kralja Tomislava 32, Molve (Stara Općina) 

 

 

 

Točka 18. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa za mlade na području Općine Molve u 

2021. godini 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Odluka je bila da se daje do 2017. godine, a sada je moj prijedlog 

da bude neograničen broj godina za stjecanje nekretnine i da bude uvjet 45 godina starosti. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

  

 STANKO MOLNAR – pohvaljujem što smo to na prošlom vijeću dobro definirali tako da 

mogu dobiti ili po jednoj ili po drugoj mjeri. Na ovaj način više mladih može dobiti. 

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje točku na donošenje. 

 

 Pod točkom 18. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Program o izmjeni Programa za mlade na području Općine Molve u 2021. godini 

 

Točka 19. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 Vijećnik Zlatko Vargić podnio je prijedlog da se u dnevni red uvrsti  Odluka o isplati 

jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Molve rođeno u 2021. godini. 

 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.10 sati. 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2137/17-04-21-3 

Molve, 12. veljače 2021. 

 

            ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Lea Tot, bacc.admin.publ., v.r.                         Zdravko Tuba, v.r. 

 

 

 

 

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


