
1 
 

ZAPISNIK 

sa 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 19. ožujka 2021. godine 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/3, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 15. ožujka 

2021. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.05 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. Siniša Danček, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

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

 

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

početku 45. 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 44. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 44. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" usvojilo zapisnik sa 44. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 
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1. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Molve, 

2. Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Molve,  

3. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

3.1. Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 

2020.  godine, 

3.2. Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2020.  godine, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji financijski izvještaj 

o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika 

o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec veljaču 2021. godine, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2020. godini, 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 

2021. godinu, 

11. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 

2020. godini, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Molve, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja 

za davanje u zakup prostora Lovačkog doma „Beljevine“, 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za otkup 

zemljišta kraj groblja u Molvama, 

15. Razmatranje i donošenje Zaključka o darovanju zemljišta Selskom komunalnom društvu 

d.o.o. Molve, 

16. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama 

kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021. godini, 

17. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Općine Molve u 2020. godini, 

18. Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Molve za 2021. godinu, 

19. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Molve

  

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 PROČELNIK – sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj (područnoj) 

regionalnoj samoupravi došlo je do promjena u sustavu lokalne (područne) regionalne samouprave. 

Bitne promjene koje se odnose na Zakon u odnosu  na naš Statut je sljedeće:  

- smanjuje se broj članova općinskog vijeća sa 11 na 9 članova 

- ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje nemaju 

10 tisuća stanovnika 
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- u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaje i određeno stanje koje 

se nije moglo predvidjeti a ugrožava pravni poredak, život i stanje stanovništva za vrijeme 

trajanja tih okolnosti sjednice općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim 

putem 

- uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik onemogućen 

obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti  

Zbog navedenih razloga kako bi Općina Molve izvršila usklađivanje sa važećim zakonskim propisima 

vezanim za navedenu problematiku pristupilo se izradi teksta Statutarne odluke o  izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Molve. 

 Iz gore navedenog se predlaže Općinskom vijeću donošenje Statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Općine Molve. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 1.Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Molve 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Molve 

  

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 PROČELNIK - Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 144/20, u daljnjem tekstu: Zakon) došlo je do 

promjena u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 Promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve se 

odnose na sljedeće: 

 - smanjuje se broj članova Općinskog vijeća sa 11 na 9 članova, 

 - ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje 

nemaju 10.000 stanovnika, 

- u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 

nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, 

život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih 

okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem 

- uvodi se funkcija privremenog zamjenika za slučaj kada je općinski načelnik  onemogućen obavljati 

svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.  

Nadalje, Poslovnik se usklađuje i sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim 

izborima (''Narodne novine'' broj 144/20, u daljnjem tekstu: Zakon) 

 Promjene koje se odnose na Zakon u odnosu na Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve se 

odnose na sljedeće: 

- konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Molve ili službenik kojeg on ovlasti.  

 Kako bi Općina Molve izvršila usklađivanje sa važećim zakonskim propisima vezanim za 

navedenu problematiku pristupilo se izradi teksta Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve. 

 Iz gore navedenog se predlaže Općinskom vijeću donošenje Poslovničke odluke. 

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

 Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Molve 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020.  

godine, 

Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

2020.  godine. 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – u materijalima ste dobili Godišnje financijske izvještaje Općine Molve 

za 2020. godinu. Od izvještaja to su izvještaji o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj 

o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i 

obveza, izvještaj o obvezama i bilanca koja pokazuje točno stanje na određeni datum 31.12.2020. 

godine te bilješke. Bilješke su izrađene u skladu sa Pravilnikom o financijskom izvještavanju u 

proračunskom računovodstvu  i dosta su opsežne tako da ste točno mogli vidjeti koje su značajne 

stavke navedene pozivajući se na pojedine izvještaje i pozivajući se na pojedine stavke iz izvještaja 

koje su označene kao AOP. Ono što bih ja izdvojila kao ključne financijske pokazatelje koji bi vama 

bili najzanimljiviji, a to su naravno ostvareni prihodi i primici za 2020. godinu koji iznose 

15.724.749,16 kn. Što se tiče prihodovne strane prihodi od poreza za 2020. godinu su na bazi 

realizacije  iz prethodne godine, pomoći su ostvarene oko 2,9 milijuna kuna, komunalni doprinos i 

naknade oko 994.319,29 kn, ostvarena su sredstva investicijskog dugoročnog kredita u iznosu od 3,8 

milijuna kuna i renta koja je ostvarena u iznosu od 3,5 milijuna kuna što u odnosu na 2019. godinu 

pokazuje smanjenje od 19,24%. Što se tiče realizacije rashoda i izdataka oni iznose 15.990.031,73 kn i 

od toga se na rashode poslovanja odnosi 9,5 milijuna kuna, za nabavu nefinancijske imovine 6,1 

milijun kuna i vraćanje kratkoročnog kredita 261.470,50 kn. Općina je u 2020. godini pristupila dva 

vrlo značajna projekta a to su kino sala i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta prema vrijednosti 

ugovorenih radova realizacija za kino salu iznosi 2,8 milijuna kuna, a ceste 2,4 milijuna kuna. Kada se 

uzmu u obzir ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdaci dolazi do rezultata poslovanja koji za 2020. 

godinu iznosi manjak od 265.282,57 kn. Uzimajući u obzir usporedbe i realizaciju prihoda i rashoda za 

2020. godinu morali bi uzeti u obzir i to da je projekt koji se odnosi na kino salu okončan do kraja 

2020. godine i da su rashodi teretili Proračun za 2020. godinu dok su sredstva odnosno izvori 

financiranja iz dugoročnog kredita ostvareni 2021. godine a konkretno se radi o iznosu od 1,3 milijuna 

kuna i da su oni ostvareni u 2020. godini Općina bi rezultat poslovanja imala ostvaren višak prihoda 

poslovanja. To je što se tiče godišnjih financijskih izvještaja, bilješke su detaljne mogli ste ih vidjeti u 

materijalima i ako imate kakvih pitanja slobodno pitajte. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – hvala Marini na opsežnom pojašnjenju i objasnio bih pozicije koje 

su sada spomenute, pa možda nekome nije ste jasno. Žao mi je što nekih vijećnika danas nema koji 

cijelo vrijeme govore da su 15 milijuna obaveze Općine, dugova i ne znam čega, ali sada se vidi kao 

što je Marina rekla da nisu knjiženi radovi ne bi bile tolike obaveze i na rezultat poslovanja kao 

načelnik mogu biti izuzetno zadovoljan dok je pad proračuna bio za prošlu godinu oko 2,5 milijuna 

kuna shodno padu cijene plina odnosno cijene nafte što se odrazilo na poslovanje Općine gdje vidite 

da je sama renta 3,5 milijuna kuna, a inače je bila preko 5,5 milijuna, a isto je i pad na porezu i ostalim 

prihodima od 2,5 milijuna u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Moram napomenuti da očekujem 

stabiliziranje u 2021. godini što se već vidi i vjerujem da ćemo vrlo brzo poslovanje vratiti na prijašnje 

godine i da ćemo moći servisirati rad Općine i sve ostale radove i da nećemo više imati zaostataka kao 

što smo imali prije, ne svojom krivnjom već nekakvim ekstremnim da li kovidom ili padom rente i 

tome slično. 

 MARINA DŽINIĆ – još bih rekla što se tiče konsolidiranih financijskih izvještaja da on  

pokazuje cjelokupno poslovanje i Općine i vrtića zajedno pa bih se pod točkom 4. bazirala na 

poslovanje vrtića.  

 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 
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Godišnji financijski izvještaj Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020.  

godine, 

Konsolidirani financijski izvještaj Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.  

godine. 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – Godišnji financijski izvještaji DV Pčelica Molve predani su u 

zakonskom roku, kao isti takvi objavljeni su na internet stranici Dječjeg vrtića pa su dostupni svima za 

javnost. Naš proračunski korisnik Dječji vrtić „Pčelica“ Molve posluje tako da ima otvoren vlastiti 

račun i da odlukom o izvršavanju proračuna prihode koje on ostvaruje su od vlastite koristi koje on 

koristi  za svoje tekuće rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine. Što se tiče vrtića on je 

ostvario prihode poslovanja u iznosu od 1.378.026,16 kn što pokazuje da je njegova realizacija 

prihoda veća za 7,35 u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Što se tiče rashoda poslovanja oni su 

ostvareni u iznosu od 1.421.047,90 kn dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u 

iznosu od 6.562,50 kn. Općina Molve je za financiranje rashoda poslovanja prebacila na račun vrtića 

iznos od 1.255.207,75 kn. Drugi najznačajniji izvor financiranja za vrtić su uplate roditelja za smještaj 

djeteta koja su ostvarena u iznosu od 102.822,40 kn i one pokazuju svojom realizacijom smanjenje za 

28,77% u odnosu na prethodnu godinu što je i realno s obzirom na to da je donesena odluka o 

smanjenju cijene od 50% za smještaj djeteta u vrtić za roditelje, a isto također ne plaća se kada djeca 

koriste slobodne mjesece tokom ljeta lipanj, srpanj i kolovoz u iznosu od 100,00 kn. Takva primjena 

odluke imala je utjecaj na negativan rezultat ne samo što se tiče prihodovne strane za uplate roditelja 

nego i općenito na rezultat poslovanja. Ono što je pozitivno je da je vrtić ostvario prihod od 

Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 12.700,00 kn po osnovi sufinanciranja pripadnika 

romske nacionalne manjine, 2.240,00 kn za provođenje programa predškole i 5.000,00 kn po ugovoru 

o sponzorstvu koja sredstva su namjenski iskorištena za nabavu stolica u starijoj vrtićkoj skupini. 

Nešto sitniji iznos od 56,00 kn je za projekt skupljanja starih baterija i kamate na depozite o viđenj u 

iznosu od 0,01 kn. Kada uzmemo u obzir sve te pokazatelje i realizaciju dolazimo do toga da je vrtić 

ostvario manjak u iznosu od 49.584,24 kn, a budući da preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 

13.378,52 kn konačna realizacija je manjak od 62.962,76 kn. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mogu biti zadovoljan što vrtić ima minimalne obaveze iz 2020. 

godine, a shodno tome što u vrtiću ima oko 75 djece i to je jedan pokazatelj da   Općina misli na mlade 

i da mladi žive na području Općine, da se na smanjuje broj djece unazad 3-4 godine te smo shodno 

tome trebali zaposliti dvije odgojiteljice što je značajno povećalo troškove cijene vrtića i na taj način 

se povisila bilanca, a isto tako smo izdržali i pomogli roditeljima za vrijeme epidemije sa smanjenjem 

cijene vrtića od 50% što vjerujem da i oni budu prepoznali kao pozitivnu mjeru, a opet nam je cilj da 

djeca pohađaju vrtić budući da je on obnovljen i sve je u skladu sa normama koje propisuje Zakon. 

Nadam se da ćemo zadržati taj trend i da će se financijska situacija poboljšat tako da budemo mogli 

lakše voditi vrtić. Koliko vidite radi se oko uređenja okoliša vrtića, nabavljaju se sprave i dječje 

igračke tako da vrtić bude na naš ponos, a isto tako bih obavijestio vijećnike da je pokrenut projekt 

uređenja kuhinje koji projekt je prijavljen na Ministarstvo demografske politike koje sufinancira sa 

70% uređenje tog prostora. Planiramo maksimalno iskoristiti sredstva iz Fondova i urediti naš vrtić po 

standardima kako bi on bio i na ponos nas molvaraca te da bude bolje i ljepše djeci koja u njemu 

borave. 

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

 

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

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za 2020. godinu  
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Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji financijski izvještaj o 

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – na 29. sjednici Upravnog vijeća koje je bila održana 15.03.2021. godine 

Upravno vijeće donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića za 2020. 

godinu. Ono što je bitno u svemu tome je da je utvrđeni manjak za 2020. godinu u iznosu od 

62.962,76 kn treba uzeti u obzir iz razloga jer financijskim planom koji je već donesen za 2021. 

godinu izvršena je projekcija rezultata i osigurana su sredstva za pokriće do iznosa od minus 55 tisuća 

kuna pa će se sljedećim izmjenama i dopunama morati planirati da se osigura razlika sredstava za 

pokriće tog manjka.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji financijski izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika o 

radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – kao što smo ranije napomenuli izmjenama Zakona o područnoj (regionalnoj) 

samoupravi pristupilo se izmjeni poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

gdje se mijenjaju članci što se tiče saziva sjednica, način održavanja sjednica isto kako je donijeta 

poslovnička odluka za općinsko vijeće tako se je prilagodila i ova odluka što se tiče Poslovnika o radu 

upravnog vijeća. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

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

Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine bilo je 

jako puno investicija što možete vidjeti kao i realizacije istih, a najvažnije su istaknute i sve je 

napisano na 9 stranica. Nije potrebno sve objašnjavati svi znadete da su izvršeni radovi na Kino Sali, 

neki dan je bio tehnički pregled tako da i dalje očekujem ovakav trend gradnje i realizacije investicija 

u 2021.  godini. Mnogi nisu vjerovali u to ali uspjeli smo urediti i domove, a sve investicije koje smo 

si zacrtali uspjeli smo riješiti preko LAGA i Ministarstva, preko kreditnih sredstava i uspjeli smo sve 

na vrijeme riješiti.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 ZDRAVKO TUBA – uključio bih se kratko u raspravu, tko je čitao izvješće prijetio je da je 

bilo puno manje protokolarnih obaveza, ali zato je načelnik imao više vremena za praktične stvari 
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vezano uz ove sve navedene projekte i one koji su realizirani, a isto tako i one koji su u pripremi tako 

da se veselimo budućem razdoblju i zahvaljujem načelniku na njegovom trudu i zalaganju.  

 

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

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

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2020. godine 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec veljaču 2021. godine 

 

 Pošto nije bilo korištenja sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec 

veljaču nije bilo potrebe za raspravu, te predsjednik daje točku na donošenje. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za mjesec veljaču 2021. godine 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2020. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Općina Molve dužna je 

do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti izvješće o tome koliko su ostvarena 

sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i u što su ona iskorištena. Sredstva su 

ostvarena u iznosu od 556,58 kn, a namjenski su iskorištena sukladno Zakonu za sređivanje 

zemljišnog i katastarskog stanja zemljišta.  

 

 Predsjednik otvara raspravu 

 Prijava nije bilo. 

 

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

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Molve u 2020. godini 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2021. 

godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 

 LEA TOT – sukladno Zakonu o zaštiti od požara svake godine treba se pratiti da li je došlo do 

kakvih izmjena na temelju nacionalnih propisa koji uređuju zaštitu od požara tako da se prema tome 

mora usklađivati i naš Plan zaštite od požara. Nije bilo velikih zakonskih izmjena i zapravo se u 

ovome planu nije ništa bitno mijenjalo već se mijenjalo samo u naslovu pod 14. Popis odgovornih 

osoba u DVD-ima na području Općine Molve, u Tablici 9. pod rednim brojem 1. riječ „Marijan 

Kranjec“ zamjenjuje sa riječi „Tihomir Žufika“, riječ „kućni: 892-237“ zamjenjuje sa riječi 

„kućni:892-334“ i riječ „mob: 091/5738888“ zamjenjuje sa  riječi „mob: 099/693-5619 “. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 
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 FRANJO ANDRAŠIĆ – smatram da nismo dobili nikakve odgovore na stanje operative i za 

vozila, a znamo o čemu se radi, ja smatram, kao član vatrogasnog društva, da ima nepravilnosti i da to 

nije u redu pogotovo s ovim vozilom koje stalno naglašavamo što je bilo nesmisleno ići u takvu 

investiciju koja nikad nije privedena kraju i ne zna se kada bude. Apeliram na samog načelnika kao 

glavnog zapovjednika ako dođe do bilo kakvog nadzora od inspekcije bude imao isto takvo 

postavljeno pitanje radi toga što su utrošena sredstva a nikad nije dovršeno. To vozilo nije 

popravljeno, nije završeno i neće nikad funkcionirati, a nitko od vatrogasaca koji su dobili novac za to 

nisu nam podnijeli izvještaj do kud je to došlo, što je napravljeno i složeno. Da smo išli u kredit i 

kupili to vozilo prije tri godine imali bi novo vozilo imali bi sve. Danas imamo godišnju u Gornjoj 

Šumi i dobivamo materijale iz županije gdje naša država usvaja Zakon o ispravnosti i zastarjelosti 

opreme i odjela koja smo kupovali preko vatrogasnog saveza po novom zakonu su zastarjela jer ne 

mogu biti starija od pet godina, znači oprema se otpisuje i oprema zastaruje, a mi staru opremu 

hoćemo dovesti u funkciju. Tako se iz Europe rješavaju tih kamiona, a mi to staro slažemo i 

popravljamo. Apeliram na to da je šteta trošiti novac u nešto uzalud i molim da se to privede kraju, 

sjedne se sa vatrogasnom zajednicom koja se sufinancira našim novcem i da to bude na nekakvoj 

realnoj bazi. Taj kamion vi niste vidjeli i on nikad ne bude u funkciji on je ofarban i na njemu je 

cisterna. 

 

 ZDRAVKO TUBA – ja bih se nadovezao na ovu raspravu dakle činjenica je da to s tim 

kamionom traje predugo i to je svima nama jasno. Činjenica je isto ta što se tiče financiranja 

vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice da je to zakonski ustavom određeno koliko njih Općina 

mora financirati postotno u proračunu i na to mi ne možemo puno utjecati. Isto tako oni su sami za 

sebe odgovorni i odgovaraju nadležnim tijelima, a ne nama kao Općini odnosno vijeću, dobro bi bilo 

da je to sve malo bolje, ali isto tako moram vas demantirati kamion je pred završetkom i znam da se u 

zadnje vrijeme intenzivno radi na njemu i bio sam na jednom razgovoru gdje su me uvjeravali da je u 

pitanju tjedan dana. Nadamo se da to je tako jer je svima nama cilj da se taj kamion završi i privede 

namjeni jer su prije svega uložena sredstva i treba za nekakvu sigurnost zaštite i svega ostaloga. Što se 

tiče opreme znamo ako se taj zakon primjeni da će 90% društava u Hrvatskoj zatvoreno i ne znam do 

kada to bude išlo svi vatrogasci su svjesni da se država jako maćehinski ponaša u tome tako da donose 

propise koje treba ispoštivati ali nikad uz to ne donose uvjete financiranja da se zna iz kojih sredstva i 

kako to mora isfinancirati.  

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – zahvaljujem Franji na postavljenom pitanju, radi se o kamionu i 

koliko sam upućen bio sam s g. Kranjec Marijanom i on je rekao kako će kamion biti ovaj tjedan 

gotov. Na ovom vozilu rade se atesti i znam da je g. Fosić tamo išao pregledati i vidio je situaciju tako 

da mu hvala što vodi brigu o vatrogasnoj imovini on je valjda isto vatrogasac pa ima želju da to 

funkcionira što je jako dobro i pohvalno i zna informaciju da to bude gotovo pa ga možda to i smeta pa 

postavlja pitanja po selu i priča, a ja samo znam da će to biti uskoro gotovo i da je oprema koja je 

kupovana i cjevine koje su kupljene toga je za baciti bio odmah u startu ne znam zašto je to kupljeno 

možda vi kada te bili u kontaktu i bili ste vatrogasac možda ste znali za koju je to namjenu kupljeno, 

ali za naše vatrogasce nije kupljeno to nije bilo ispravno od samog početka. Bivši načelnik se je i u to 

upuštao i potrošio općinske novce, a na žalost to nije u funkciji. Što se tiče financiranja predsjednik 

Tuba je to jako lijepo rekao u Zakonu piše da mi moramo dati određeni postotak i mi ga svake godine 

dajemo i lani je oko 160 tisuća kuna isplaćeno  našem VZO-u d DVD-ima i oni odgovaraju za pravilno 

utrošena ta sredstva, a moram vam reći informaciju da je u planu u narednom razdoblju nabava novog 

navalnog vozila što možete prenijeti svojim vatrogascima u Molvama, znači gdje bi išli u kupnju 

vozila kroz  jedan vid leasinga, ali financijski leasing gdje bi u konačnici bio vlasništvo vatrogasnog 

društva kako bi uz ove postojeće kamione koje imamo imali i takav. Jučer je objavljena javna nabava  

za kupnju istog vozila koje se bude dalo VZO-u na raspolaganje, a koje će oni koristiti za intervencije 

što je potrebno jednom takvom društvu i zajednici, a država želi od vas dobrovoljaca napraviti 

profesionalce, a adekvatno vas ne nagrađuje, da vas barem nagrade sa opremom kako bi se mogli kao 

takvi pokazati i prije svega djelovati. Također smo naručili od Komunalija usluga da servisiraju sve 

hidrante kako bi i to bilo u funkciji tako da vodimo brigu na sve detalje i nadam se da nećemo morati 

intervenirati na bilo koju intervenciju i veseli me što toga nema puno a nadam se da u budućnosti više 

nećemo imati poplava i tome slično. 
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 FRANJO ANDRAŠIĆ – zahvaljujem načelniče na tome i veselim se konačnoj pravoj odluci 

da se nabavi novo vozilo, a što se tiče spomenutih hidranata mislim da je to došlo preko saveza jer 

smo mi dotaknuli da u Gornjoj Šumi ima puno neispravnih hidranata, a to pitanje se poteže već 7-8 

godina za koje znamo da su neispravni. Nabava novog vozila me veseli, a daj bože kada budemo imali 

vježbe da vidimo taj kamion kako on funkcionira. 

 

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

 

 Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2021. godinu 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 2020. 

godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 

 LEA TOT – na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom ovaj plan donosi se svake 

godine za Općinu Molve tako da se ovo izvješće odnosi na prethodnu kalendarsku godinu gdje se 

upisuju podaci o vrstama, količinama, proizvedenog, odvojenog te skupljenog otpada na području 

Općine koji se dijeli na otpad sakupljen na kućnom pragu, putem mobilnog reciklažnog dovrišta, 

reciklažnog dvorišta koje imamo u Molvama i otpad iz kontejnera. iz izvješća je vidljivo da Općina 

Molve u suradnji sa Komunalcem d.o.o. iz Koprivnice kontinuirano radi na realizaciji mjera koje su 

definirane Planom gospodarenja otpadom Općine Molve za razdoblje od 2017.-2022. godine. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 2020. godini 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 LEA TOT – u odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve se ništa ne mijenja 

nego se mijenja njezin dodatak, dodatak 1. u kojem je naveden cjelokupan popis nerazvrstanih cesta u 

našoj Općini i prema tome u taj popis uveli smo dvije prometnice koje se nalaze u Molve Gredama 

službenog naziva „Prometnica Hambar III.“ i „Stara seča I.“ gdje se navode njihove oznake, 

katastarske čestice i u biti drugi podaci. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup prostora Lovačkog doma „Beljevine“ 
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 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o područnoj (regionalnoj) 

samoupravi i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima daje se općinskom vijeću 

prijedlog da se donese Zaključak o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u 

zakup prostora Lovačkog doma „Beljevine“. Zakup bi se proveo na temelju javnog natječaja 

prikupljanjem pisanih ponuda koji će raspisati Općinski načelnik Udrugama na području Općine 

Molve koje se bave lovstvom i ribolovom. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – tu je pitanje koje se postavlja već duži niz godina znači od 2014. 

godine kada je ovaj dom legaliziran, kada smo pokrenuli postupak legalizacije, a radi se o tome da je 

on u vlasništvu Općine Molve , a prema Zakonu Općina ne može nikome ništa darovati već putem 

natječaja dati na korištenje duži niz godina. Shodno tome predlažem općinskom vijeću da donese 

zaključak da se raspiše natječaj na koji će se javiti društva koje to zanima, jer ponavljam teško je 

upravljati s imovinom a općini to ne treba nešto što ne obavlja djelatnost. Na taj način želimo to 

ustupiti onima kojima to treba. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – da li je to dom ili streljana? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovdje piše čestica i to se zove lovački dom streljana, kč.br. 2507 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – što se toga tiče baš se ne slažem da se daje javni natječaj za zakup i 

to ne ide u prilog nama kao lovačkom društvu, a morate smatrati da ako Općina želi da ima udruge 

onda ih mora na neki način i podržavati i razmatrati da li te udruge djeluju i da li su aktivne tako da im 

Općina mora malo bolje izlaziti u susret. S ovim ako stavimo u zakup može nam se javiti netko tko 

nije iz Molvi i dati više od 50 kuna. Taj dio streljane sam ja radio i betonirao kada sam počeo biti 

lovac i mi lovci smatramo da smo zaslužni što to postoji jer da nije bilo nas ne bi bilo ni doma. Zašto 

se to ne može dati na upravljanje našem lovačkom društvu ako je već Općina u vlasništvu? 

 

 ZDRAVKO TUBA – dat ću vam kratak odgovor, mislim da niste pažljivo čitali Zaključak 

navodi se da se mogu javiti samo društva s područja Općine Molve. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – nadovezao bih se na Franju i sam sam član tog društva od samog 

osnivanja i činjenica je da u momentu kada su se ti domovi prepisivali koji su i bili u vlasništvima 

društava tako da imamo primjer da su ti domovi išli u vlasništvo Općinama. Ovo je sada jasno da se 

mora nekako dati, međutim i kriteriji su određeni  samo Franjo hoće reći da ne bi bilo više društva jer 

imamo lovačka i ribička koja se mogu javiti na natječaj. Htio bih predložiti, ovisno kakva je zakonska 

procedura, da se  dade na dugogodišnju koncesiju ili kakva je mogućnost povratka nazad u vlasništvo 

društava i klubova takvih objekata koji služe isključivo tome. Tamo je streljana  i ne može biti 

nekakav izletnički objekt nego je strogo namjenski. Ima li kakvih izmjena u vraćanju i kakva je 

procedura pa da se o tome razgovara sa lovačkim društvima i da se to eventualno pokrene ili da se na 

neki način osigura da društva koja su izgradila takve objekte imaju sigurnost da njima mogu upravljati 

barem neki duži niz godina. 

 

 ZDRAVKO TUBA – u natječaju je naveden dugogodišnji najam na neodređeno. Načelnik se je 

javio za riječ, izvolite. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – drago mi je da kolege lovci razmišljaju o lovačkom domu i da je to 

jako bitno da se riješi, ali na način koji je Zakonski dozvoljen. Desna strana kako se ulazi je u 

vlasništvu lovaca i ne kužim zašto ne bi bila i lijeva. Imali smo 20 godina da to riješimo, a 2012. g. je 

Zakon o općinskoj imovini promijenjen gdje piše da se općinska imovina ne može darovati nikome 

nego se može kroz najam dati na upravljanje, ali sve uz nekakvu financijsku naknadu. Radi se o tome 

da se je to moglo riješiti ali se nije mislilo o tome jer tada to nije bilo bitno i sada je od jedanput bitno 
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a ne kužim što se je promijenilo unazad 10-20 godina. Zašto toliki pritisci na mene osobno kao člana, 

a DVD je dobio natječaj čeka se samo potpis ugovora na 100 godina na korištenje i na taj način mogu 

upravljati prostorom koji je nekad bio njihov, a zašto to nisu napravili poslije kada se je izgradilo već 

su čekali tolike godine. Lani smo isto imali natječaj javili su se a nisu potpisali ugovor. Želja nam je 

da se to riješi i da imovinom upravljaju oni koji su ovlašteni ili registrirani za određenu djelatnost. 

Neka se javi tko se želi natječaj mora biti ne može se dati direktno jer to zakonski nije ispravno. Vi 

kolege lovci pozovite predsjednika da to što prije napravi da se ne dogodi da netko drugi dobije na 

upravljanje taj prostor. 

 

 MARTIN TUBA – zanima me ukoliko dođe neko lovačko društvo  u zakup može li se javiti 

na natječaj ako nije vlasnik toga da ulaže u streljanu, objekt ili nešto a mi smo vlasnik kao Općina?. 

Pitam zato mogu li se onda javljati na fondove i sl. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ugovorom će se regulirati smije li i kako ulagati, a oni smiju i 

moraju ulagati u postojeće jer ne možeš uzeti imovinu i ne ulagati odnosno uništavati ju. Naravno da 

se na fondove mogu javiti to je nama i cilj. DVD Molve Grede i DVE Repaš su isto dobili domove na 

upravljanje, a sami su ih radili. Fondovi su otvoreni i oni se mogu javiti Općina ne i oni se mogu javiti 

za nekakvo uređenje, opremanje ili sl. Ministarstvo poljoprivrede ima lovački fond za lovce.  

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – što se tiče streljane, svi dobro znamo samo šutimo, tamo se može 

javiti drugo lovačko društvo i zakupi nam streljanu koje tu nema zakup lovišta a može imati streljanu 

za sportsku aktivnost, može dati deset kuna više u ponudi i ono nam tu streljanu uzme. Svi znamo o 

kome je riječ, a da li vi to želite i da li bi to  bilo lijepo da mi lovci koji smo tamo godinama bili ne 

možemo na tu streljanu jer ju je zakupilo drugo registrirano društvo. Pitam se da li to Općini toliko u 

interesu ili želi da se to dogodi. Može doći virovsko lovačko društvo 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – piše u natječaju društva s područja Općine Molve koje još 

društvo postoji u Molvama? 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – to ti jako dobro znaš. Pročelniče znači koncesija? 

 PROČELNIK – koncesija je upravljanje. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – koncesija nije zakup, ali se može dodijeliti pravo koncesijena 

određeni dio godina, može li se to u zakonu dogoditi tu kod nas konkretno, da se dade koncesijom 10-

20 godina na upravljanje? I da u obrazloženju stoji aktivnom društvu koje djeluje na području Općine 

Molve i u interesu Općine. 

 

 ZDRAVKO TUBA – ako je koncesija onda se može isto to drugo društvo javiti o kojem 

govoriš, kako na natječaj tako i na koncesiju. 

 FERANJO ADRAŠIĆ – nije isto koncesija i zakup, ne može se javiti jer tu ne postoji cijena 

nema nadmetanja to Općina može dati jednom društvu i Općina može donijeti odluku da daruje 

aktivnom društvu na koncesiju upravljanje streljane na deset godina i to je nešto drugo nego što je 

zakup. Koncesiju može odlukom donijeti općinsko vijeće da daje nekome nešto na korištenje, to znači 

da mu nije darovalo objekta i zemlju, ali mu je zbog aktivnosti rada darovalo na upravljanje. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – znači koncesija za smeće Komunalac Koprivnica radi kod nas u 

Molvama i javili su se na natječaj, znači oni su dobili koncesiju koju je donijelo općinsko vijeće. Ovo 

sada je isto postupak nabave samo se zove zakup ne koncesija i opet se mogu svi javiti i moramo 

poštovati zakonske obveze. 

 

 ZDRAVKO TUBA – stvar je u tome da Općina ne može direktno nekome nešto dati nego 

mora putem javnog natječaja. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – koncesija je dobro spomenuta, međutim koncesije se daju za korištenje i 

za neku djelatnost znači u koncesije se daju šume, šodrane, poljoprivredna zemljišta i sl. na kojima se 

vrši nekakva djelatnost, a da li koncesija vrijedi i tu nisam siguran, ali vid sigurnosti onima koji se 

time bave treba se dati ili u kriterijima raspisivanja javnog natječaja ili kroz neki drugi vid da su ta 
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društva sigurna. Može natječaj biti formuliran tako da se netko drugi ne može javiti osim jednog 

društva, nije to nikakav kumst.  

 

Sjednicu u 11.14 sati, prije glasovanja, napušta Stanko Molnar. Na sjednici je prisutno 7 od 8 

vijećnika. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – skidam ovu točku s dnevnog reda.  

 

 ZDRAVKO TUBA – ne znam da li je sporno davanje u zakup ili koncesija činjenica je da 

Općina, bez obzira koja bila forma, ne može dati nekome direktno. Općina mora provesti javnu 

nabavu sukladno svim zakonskim propisima, bez namještanja, čisto i transparentno, a tko se javi i 

zadovolji uvjete dobije to ili u zakup ili koncesiju što je sasvim ne bitno za ovu priču.  Ja ne bih skidao 

točku s dnevnog reda. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ja sam ju skinuo i nema više potrebe objašnjavati. Ja sam ovu 

točku predložio da ide na vijeće znači predlažem vijeću da se skine kako bi proučili što je koncesija jer 

za dva tjedna kada bude vijeće da ne ispadne kako nekom nešto namještamo. 

  

 Općinski načelnik Zdravko Ivančan predlaže Općinskom vijeću Općine Molve skidanje točke 

13. s Dnevnog reda 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ usvojilo takav prijedlog. 

 

Dnevni red 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve je sljedeći: 

 

1. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Molve, 

2. Razmatranje i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Molve,  

3. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

3.1. Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020.  

godine, 

3.2. Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2020.  godine, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji financijski izvještaj 

o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2020. godinu, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika 

o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 

Općine Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec veljaču 2021. godine, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2020. godini, 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 

2021. godinu, 

11. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 

2020. godini, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 

području Općine Molve, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za otkup 

zemljišta kraj groblja u Molvama, 

14. Razmatranje i donošenje Zaključka o darovanju zemljišta Selskom komunalnom društvu 

d.o.o. Molve, 
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15. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama 

kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021. godini, 

16. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Općine Molve u 2020. godini, 

17. Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Molve za 2021. godinu, 

18. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Dosadašnje točke Dnevnog reda od 14.-19. postaju točke 13.-18. 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za otkup 

zemljišta kraj groblja u Molvama 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – dobili smo pismo namjere od obitelji Krznarić, a dugogodišnji su 

problem kontejneri zbog kojih se gazi njihova zemlja a vidjeli ste u procjembenom elaboratu tržišne 

vrijednosti tih četiri nekretnina. u planu je da se napravi križni put pa su oni predložili da nam sve 

prodaju, a procjena vrijednosti iznosi 35 tisuća kuna i predlažem vijeću da ovo prihvati kako bi se 

riješili imovinsko pravni odnosi kako bi proširili naše groblje na ovo zemljište. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – koja je to čestica? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – to su čestice odmah do groblja, tamo kud se vozimo i gdje je 

kontejner i gdje odlažu kameni otpad. Oni su tražili da se to zatvore, riješe se imovinsko pravni 

odnosi. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – slažem se s ovim već se dugi niz godina i postavljalo pitanje kada se u 

jesenskim danima tamo parkira i stoji u blatu, međutim mora li to sada ići tako u kompletu ili ova 

čestica koja nema nikakvu dodirnu točku sa grobljem, da li nam je nužno, odnosno zašto se uzimaju te 

druge čestice osim ako imaju kakvu namjenu jer se vidi u elaboratu da je skroz dalje odvojena od ovog 

samog dijela. Samo pitanje da li je to vezano? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – nije da su povezane ali dolazi do malog dijela koji je u blizini 

igrališta, a drugi dio je u pitanju jer bi se prenamijenio u vjerski turizam u budućnosti. Sada idemo u 

postupak pregovora nismo još ništa dogovorili. 

 

 Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i  1 glas „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za otkup zemljišta kraj groblja u 

Molvama 

 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o darovanju zemljišta Selskom komunalnom društvu d.o.o. 

Molve 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – zemljište u našoj poslovnoj zoni „Brzdeljeva“ gdje je napravljena 

trafostanica predlažem općinskom vijeću da daruje našem Selskom komunalnom društvu koje radi na 

projektu mini klaonice koju je moguće prijaviti na mjeru 4.1.2. i dobiti 80% povrat sredstava za 

gradnju te klaonice. Preduvjet je da se daruje zemljište i da se idejno rješenje napravi na tom zemljištu, 

a preduvjet za prijavu na fond je prihod manji od 10 milijuna kuna. Znači radi se o tome da možemo to 

prijaviti i dobiti povrat od 80% i cilj nam je razvijati vjerski turizam, cilj nam je pomoći našim i 

okolnim poljoprivrednicima u klanju stoke, a ujedno bi na taj način riješili proizvode koje bi prodavali 

vjerskim turistima koji bi dolazili u Molve i koji bi imali način da im nešto ponudimo. Također postoje 

i trgovački lanci koji mogu otkupiti mesne proizvode i žao mi je da to nismo prije napravili.  



14 
 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 14. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o darovanju zemljišta Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama kapitalnih 

ulaganja u sredstva za rad u 2021. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 

 LEA TOT – s obzirom da smo naišli na poteškoće u provedbi ove Odluke kada smo raspisali 

javni poziv napravljena je izmjena i dopuna odluke na način da smo u članku 3. u točki 3. nakon riječi 

„računa“ dodaju riječi: 

 „(transakcijski račun) ili preko gotovinskog računa koji glasi na ime registrirane djelatnosti 

korisnika subvencije“. 

 U članku 5., u točki 3. nakon riječi „prodavatelja“ dodaju se riječi: 

 „ili gotovinski račun koji glasi na ime registrirane djelatnosti korisnika subvencije“ 

 U istom članku, u točki 4. riječi „ili otkupnog bloka“ brišu se. 

 U istom članku, u točki 6. se nakon riječi „vozila“ dodaju riječi „ili izvod banke“. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

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

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad 

u 2021. godini 

 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Molve u 2020. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovo izvješće pokazuje koliko su zapravo bila planirana sredstva za 

sufinanciranje socijalne skrbi na području Općine Molve i koliko je njihovo izvršenje odnosno 

realizacija u odnosu na prošlu godinu.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 16. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2020. godini 

 

Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Molve za 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 
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 LEA TOT – godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine 

Molve obavezno se donosi svake godine na temelju Zakona zaštite od požara u kojem se navode 

organizacijske, tehničke, urbanističke, administrativne mjere zaštite od požara na području Općine 

Molve. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 18. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve za 2021. 

godinu 

 

Točka 18. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

  ZDRAVKO TUBA – mislio sam da će nam ovo biti zadnja sjednica u ovom sazivu, međutim 

načelnik je najavio još jednu kroz tjedan dana pa neću ići u zaključavanje mandata nego za sada hvala 

vam lijepo na vašem radu, odazivu na današnju sjednicu, svima želim svako dobro u daljnjem radu, 

budite pozitivni i ostanite negativni.  

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.25 sati. 

 

KLASA: 021-05/21-01/3 

URBROJ: 2137/17-04-21-3 

Molve, 19. ožujka 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. 


