
 
 

 ZAPISNIK 

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 17. prosinca 2018. godine 

 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/13, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 12. prosinca 

2018. 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. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Stjepan Fosić, 

8. Stanko Molnar, 

9. Katica Kapić. 

10. Franjo Andrašić, 

11. Zlatko Vargić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Karolina Franjo, pročelnica JUO, 

4. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

 

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

20. sjednice Općinskog vijeća nazočno 11 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 

STJEPAN FOSIĆ – pročelnice Općina je institucija i ne možete pisati što vama odgovara, 

nismo mi mali i znamo kako radite, a kako radite tako budete i završili. Zašto u zapisniku ne stoji gdje 

sam govorio kako da se zapisnici pišu i što ste vi i načelnik na to odgovorili. 

PROČELNICA - poslala sam upit u Ministarstvo uprave u vezi sjednica općinskog vijeća i 

zapisnika. Iz ministarstva uprave su mi odgovorili da je u zapisniku relevantno koje su točke dnevnog 

reda, kako je sazvana sjednica, kada je sazvana sjednica, kojom je većinom donesena neka odluka, a 

ostale stvari za njih nisu relevantne. Ako mi napišemo u naš poslovnik o radu da mora točno stajati od 

riječi do riječi onda moramo tako pisati zapisnik, što u našem poslovniku ne stoji. Mogu vam donijeti 

dopis Ministarstva uprave. Što se tiče tih sjednica teško se čuje kad je buka i ne može se iščitati tko je 



 
 

što govorio, ako želite da bude sve kako je snimljeno može se staviti na internet tonski zapis i onda nema 

nikakve pogreške.  

OPĆINSKI NAČELNIK - kada sam govorio da se nešto ne piše to se je odnosilo na ono što 

nije tema dnevnog reda, a ja nikad nikome nisam rekao da se nešto ne bude pisalo. 

 STJEPAN FOSIĆ - nije mi jasno sabor se javno prenosi, kao i županijske skupštine ne znam 

što se tu događa s Molvama, znači za Molve postoje neki drugi zakoni itd. 

 PROČELNICA -  može se prenositi ako vijeće hoće. 

 STJEPAN FOSIĆ – vi niste pročelnica HSS-a već Općine Molve, pa pišite to što se govori. 

Ja znam koga vi štitite i pišete ono što vam odgovara. Dao sam vam prijedlog vi ispravite ili ne ispravite 

ne vjerujem vam ništa, a vi nastavite dalje s takvim radom.  

OPĆINSKI NAČELNIK – mislim da nema potrebe da se govori kako nešto nije napisano ili 

da nešto netko ne želi napisati, pa molim sve vijećnike da odgovore što nije točno napisano u ovom 

zapisniku da se to uvrsti i izmijeni. Ne znam što nije napisano možda vi to imate u svojoj glavi pa mislite 

da ste rekli, a zapravo niste. Imate ispred sebe zapisnike pa možete o njima raspravljati i pregledati ih. 

 FOSIĆ STJEPAN – neka pročelnica presluša i napiše ono što sam rekao.  

Predsjednik vijeća opominje g. Fosića ako ima kakve primjedbe neka iznese što se treba 

promijeniti. 

Predsjednik zaključuje raspravu i  daje na donošenje zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 3 "PROTIV" usvojilo zapisnik sa 20. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Sjednicu u 10.11 sati napušta Franjo Andrašić, na sjednici je prisutno 10 od 11 vijećnika. 

U 10.14 sati na sjednicu se vraća Franjo Andrašić, sjednici je prisutno 11 od 11 vijećnika. 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i  projekcija za 2020. i 2021. 

godinu s Planom razvojnih programa, 
 

2. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2019. godini i 

to: 

2.1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,  

2.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture, 

2.3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

2.4. Programa javnih potreba u kulturi, 

2.5. Programa javnih potreba u sportu, 

2.6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, 

2.7. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 



 
 

2.8. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 

društvenog doma u naselju Repaš“, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Molve, 

7. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

     Predsjednik vijeća upitao je ima li tko dopunu dnevnog reda. 

STJEPAN FOSIĆ – imam dodatak da se uvrsti točka u dnevni red što se tiče fondova Europske 

unije osvrnite se na susjedna sela, općine i gradove kako su uredni i vidi se napredak, a Molve gdje su 

stale tu stoje. Sve tone i propada, nered je kao da nema života. Mislim da bi se tu načelnik morao uključiti 

politički ili na drugi način, tu je INA i Hrvatske ceste.  

PREDSJEDNIK VIJEĆA - koju točku g. Fosić predlažete da se uvrsti u dnevni red. 

 STJEPAN FOSIĆ - žuri li vam se na vlak? Pričam da dođem do tog prijedloga. 

 Predsjednik vijeća opominje g. Fosića da ne priča bajke već da da prijedlog koji bi se uvrstio u 

dnevni red.  

STJEPAN FOSIĆ – ne mogu ti reći dok nisam ispričao priču do kraja. INA bi bila 
zainteresirana i državne ceste. Već su dvije osobe poginule na raskršću u Brzdeljevoj gdje se gradi hala, 

zainteresirajte se i probajte ići u akciju da se tu napravi kružni tok. Probajte otvoriti točku za to Općina 

Molve, Općina Virje, Ina. To je za dobrobit svih naših stanovnika, a pokretač je Općina Molve i ne znam 
što je tu loše da se ne bi moglo napraviti. Evo g. predsjednik došli smo do točke koju sam malo 

obrazložio da možda shvatiš. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA – još čekam koju točku dnevnog reda predlažete. 

PROČELNICA – ne mogu vam to staviti pod točku dnevnog reda. 

OPĆINSKI NAČELNIK – imali ste priliku g. Fosić kao i svi ostali vijećnici kada ste bili 

pozvani da donesete prijedloge za 2019., 2020. godinu kod planiranja proračuna sa nekakvim 

investicijama, gradnjom, planovima, razvojnim programima i svemu ostalom na području Općine 
Molve. Vi na žalost do dana današnjeg niste ništa poduzeli, jer danas prvi put čujem za ovaj kružni tok, 

a ne možemo ga uvoditi u naše planove i nekakve investicije jer nije naša cesta što vi jako dobro znate. 

Ovo je državna cesta. Uvažavam vaše razmišljanje, ali ubuduće dajte pismeno očitovanje ili peticiju 
skupite. Budem to prihvatio i razgovarat ću s nadležnim institucijama županijskih cesta, ali bez peticije 

i bez velikog prometa ne bude se usvojilo, nažalost to je  lijepo zamišljeno. 

Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje dnevni red na donošenje.                                                                               

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova „ZA“, 1 "PROTIV"  i 1 "SUZDRŽAN" usvojilo 

predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i  projekcija za 2020. i 

2021. godinu s Planom razvojnih programa 

 



 
 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – evo još jedanput da ponovimo, prije mjesec dana imali smo 

prijedlog proračuna gdje ste vi vijećnici dali svoje amandmane i prijedloge od kulturnih, socioloških, 

sportskih udruga za svoje planirane programe. Bili su amandmani za našu župu da se poveće pozicija za 

otkup zemljišta, te za uređenje kod groblja vezano za postavljanje klupa,  što smo usvojili, a također 

smo usvojili amandman od košarkaškog kluba Bistra Molve povećanje s 30 na 40 tisuća kuna. Usvojili 

smo izmjene za našu školsku kuhinju koja bi se obnavljala, što se nadam da će biti realizirano kako bi 

naše područne škole mogle imati dostavu hrane. U planu je uređenje knjižnice i knjižnog fonda i na taj 

način smo išli da osiguramo sredstva i da sve pozicije koje su bile predložene se usvoje. Toliko ukratko. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – proračun je velika stvar i stavka i ako budemo samo tako dizali ruku onda 

je vijeće samo broj na papiru. Ovo vijeće je umjetno kao i sve u ovoj općini. Znači proračunom za 2019. 

godinu mi rješavamo stvari iz 2015., 2016. i 2017. godine. Ljudi moji što vam to govori, ako ste nečega 

svjesni, ako je vama sve jasno ne shvaćam zašto se ovdje skupljamo, vijeće je to koje donosi i proračun 

i kontrolira proračun i izvršenje proračuna. Nitko nije ovih pet godina progovorio. Ako je vama svejedno 

meni nije i ako vi tako nastavite ne znam kako to bude dugo išlo, a ništa dugo ne traje. Uokvirite proračun 

na 9-10  milijuna i radite po tome, donesite te papire na stol da se vidi kome smo dužni da se to očisti i 

kada bude na nuli tada idite sa idejama i avanturama. Vi sada budete digli ruke za laž i neistinu. Još ste 

u 2013. godini, Đurđevačka ulica, „Sigečec“, reciklažno itd. prodajte more i dajte župi, općinsku 

imovinu prodati i nekome pokloniti, da li se to može zakonski, a ako budete davali koliko budete vlasnici 

tog pastoralnog centra i staračkog doma. Vijećnici pitajte načelnika da li Fosić govori istinu ili neistinu, 

donesite te račune da ih zbrojimo i vidimo koliko smo dužni. 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA -  zahvaljujem se g. Fosiću na inspirativnom govoru i molim g. 

Fosića da se ne brine da li ću dići ruku ili ne i što budem pitao načelnika to je moja briga i meni na 

savjest. Hvala što mislite za mene, a već mi je stvarno dosadilo da  stalno propitkujete za što budem ja 

digao ruku.  

 STJEPAN FOSIĆ – ti dižeš ruku, vodiš općinu i načelnika ucjenjuješ, ne znam tko ti je mentor. 

Ti si mozak operacije i njega ucjenjuješ. 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – kada ste vi bili načelnik rekli ste mi da ste vi broj jedan i da ste 

glavni, a vijeće ništa, onda je bio drugi zakon ili se je promijenilo u međuvremenu.  Govorim vam 

nemojte se brinuti za moju ruku. 

 STJEPAN FOSIĆ – ti si predsjednik vijeća i ti si odgovoran, a načelnik nije odgovoran, 

načelnik izvršava ono što vijeće izglasa, načelnik samo izvršava. 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – vi niste pola toga izvršili što je vijeće izglasalo, hvala lijepo. 

 Predsjednik vijeća upitao je da li se još tko javlja za raspravu 

 ZLATKO SENJAN – mi nismo kao HDZ, mi imamo sastanke prije i poslije i tjedan dana prije 

vijeća gdje svaku točku raspravimo. Ne dižemo ruku samo tako, o svemu smo raspravili i sve znamo. 

Tko je kriv što ti svoje ne okupiš i ne raspraviš i ljudima ne objasniš.  

 MARTIN TUBA – htio bih samo reći da bi bilo primjerenije da to što vas zanima napišete, date 

konkretna pitanja načelniku ili pročelnici i neka vam dostave materijale. Što se tiče općinske imovine 

vi ste dvoranu poklonili županiji i nikome ništa 



 
 

 STJEPAN FOSIĆ – Martin da li si ti ispravan, daj se ohladi. 

MARTIN TUBA – dozvolite mi da završim vas nije nitko prekidao. Činjenica je da je Općina 

možda prosperirala što je dala dvoranu, ali možda bude Općina prosperirala u tome što bude imala 

pastoralni centar. 

STJEPAN FOSIĆ – što se tiče sportske dvorane ona je dana na upravljanje Općini na 20 

godina. Mi smo ju dali 8 godina prije čime smo spasili općinu za 8 milijuna kuna, a svejedno bi ju sada 

dali. Sva sreća što sam imao ministra Fuksa da su to prihvatili. O čemu ti govoriš ti si zaostao. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA – činjenica je da ste ju dali. 

STJEPAN FOSIĆ – Tuba daj se ohladi, nismo nikome dali dvoranu ostala je u Molvama i još 

smo dobili dva radna mjesta u školi na teret države. 

OPĆINSKI NAČELNIK – dvorana je naša imovina i naravno da ju nismo mogli dati bez 

natječaja, a vrijeme će pokazati da li je to ispravno ili nije.  

STJEPAN FOSIĆ – ukinuo si stavku kako bi si kupio izbore. 

OPĆINSKI NAČELNIK – mi se nismo bavili traženjem starih odluka i izvršenja. 

Predsjednik vijeća moli da se vrati na točku dnevnog reda i pita javlja li se još tko za raspravu 

vezano za proračun. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

Proračun Općine Molve za 2019. godinu i  projekcije za 2020. i 2021. godinu s Planom 

razvojnih programa 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2019. 

godini i to: 

2.1.       Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,  

2.2.       Programa održavanja komunalne infrastrukture, 

2.3.       Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

2.4.       Programa javnih potreba u kulturi, 

2.5.       Programa javnih potreba u sportu, 

2.6.       Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, 

2.7.       Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 

2.8.       Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovi svi programi prate proračun koji je predložen za donošenje, znači  u 

njima su navedeni iznosi po stavkama iz proračuna. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 2 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

Programa održavanja komunalne infrastrukture, 



 
 

Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

Programa javnih potreba u kulturi, 

Programa javnih potreba u sportu, 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi, 

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu 

 

 MARINA DŽINIĆ – sa donošenjem proračuna ide i odluka o izvršavanju proračuna Općine 

Molve za 2019. godinu, zapravo ta odluka sama po sebi uređuje strukturu prihoda i rashoda, primitaka 

i izdataka, njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom kao i prava i 

obveze koje imaju proračunski korisnici Općine Molve, te pojedine ovlasti koje ima općinski načelnik i 

druga pitanja koja su važna za samo izvršavanje proračuna. Ono što je bitno da smo mi odlukom o 

izvršavanju proračuna zapravo propisali da Dječji vrtić kao proračunski korisnik sve svoje prihode koje 

ostvari (uplate od roditelja za sufinanciranje smještaja djeteta u vrtiću) kao i sredstva koja dobivaju sa 

osnove pomoći Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za predškolski odgoj i djecu romske 

nacionalne manjine. Ta sva novčana  sredstva vrtić nije dužan uplaćivati u proračun Općine Molve, već 

ga može sukladno koristiti za svoje redovito poslovanje u sklopu iznosa koji su osigurani financijskim 

planom vrtića, a uključeni su također i u doneseni proračun Općine Molve za 2019. godinu.   

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA",  2 "PROTIV" i 3 "SUZDRŽAN" 

donijelo  

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2019. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – financijski plan Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu kao i 

njegove projekcije za 2020. i 2021. godinu usvojilo je Upravno vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj 4. 

listopada 2018. godine. Sam prijedlog financijskog plana je ukupan iznos od 1.405.940,00 kn, izvršena 

je projekcija da bi vrtić krajem godine mogao poslovati sa manjkom od 55 tisuća kuna, te da će se 

njegovo pokriće osigurati kroz dvije godine u iznosu od 27.500,00 kn kroz dvije godine. Uz financijski 

plan dobili ste i obrazloženje i akcijski plan provedbe mjera gdje je detaljno obrazloženo financijsko 

poslovanje. Svi iznosi koji su navedeni financijskim planom vrtića i njegovim projekcijama uključeni 

su u proračun Općine Molve za 2019. i projekcije. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo, te se prelazi na donošenje zaključka. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 8 glasova „ZA",  2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo  



 
 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. 

godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Rekonstrukcija društvenog doma u naselju Repaš“ 

 

Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – raspisan je natječaj za ulaganje u iznosu od 140.00,000 kn, za koji 
su sredstva osigurana iz LAG-a za nas koji smo članovi LAG-a. Zbog administrativnih nedostataka 

odnosno potreba za usklađenjem njihove razvojne strategije, potrebno je da mi danas donesemo odluku 

o utrošku sredstava i prijavimo naš projekt za uređenje unutrašnjosti društvenog doma gdje ide izmjena 

stolarije, izmjena parketa. Uglavnom potrebna je vaša suglasnost da se taj projekt prijavi i da možemo 
povući sredstva,  u proračunu smo osigurali dodatna sredstva za uređenje kuhinje od 50.000,00 kn i 

nadam se da to bude dostatno kako bi se poboljšali uvjeti za naše udruge koje su dosta aktivne.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA" i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija društvenog doma 

u naselju Repaš“ 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – Zakonom o sustavu civilne zaštite člankom 17. propisano je da je svaka 
općina dužna odrediti pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Molve. U članku 1. 

odluke navedene su pravne osobe od interesa koje će sudjelovati u akcijama civilne zaštite i koje će 

mjere provoditi u slučaju nekih izvanrednih stanja. 
  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 
 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 11 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Molve 

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 STJEPAN FOSIĆ – ne znam koga da pitam kada ćemo dobiti na uvid Selsku komunalnu firmu. 

Koliko je do sada općina sufinancirala u dijelu gradnje hale i koliko je još ostalo za platiti. Kada ćemo 

dobiti na uvid oD Selskog fakture iz kojih se vidi što se fakturira prema Općini. To smo tražili nekoliko 

puta, ali sve skrivate.  

  



 
 

 OPĆINSKI NAČELNIK – nisam upoznat sa tim vašim upitom i naravno da sam tražio da se 

to vama dostavi, kako bi mogli znati i bili upoznati s time. Čak smo prije tri mjeseca zvali šeficu 

Komunalnog poduzeća Mirelu Vranić i računovodstvo koje vodi poslovne knjige, koje su bile na vijeću. 

Tada vi niste htjeli ostati, a mogli ste čuti o cijelom poslovanju i o svemu. Natječaj je raspisan, ne znam 

kako to vi niste pratili i prema kojem je sklopljen ugovor jedan kroz jedan. Ništa se ne skriva sve je 

javno i jasno, a radovi su svi plaćeni. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – nismo dobili ugovor na uvid, a kada je bila pozvana direktorica na vijeće 

niste ju ni predstavili.  

  

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – nema sada replike dobili ste odgovor od načelnika, imate još 

kakvo pitanje? 

  

 STJEPAN FOSIĆ – s tobom se ne razgovaram nego s načelnikom Zdravkom. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – nedavno smo dobili od Komunalca dopise o izmjenama o razvrstavanju 

otpada i odvoza. Jesu li ove izmjene obuhvaćene koncesijom i da li je to za nas povoljno kao i za 

mještane. Odnosno da li je to povoljnije za općinu ili se mora raspraviti o drugim koncesionarima? 

 

 ZDRAVKO IVANČAN  - zahvaljujem se na konkretnom pitanju i drago mi je što ste ga 

postavili. Fond za zaštitu okoliša i Vlada donijeli su odluku da se mijenjaju cijene na državnom nivou 

za odvoz, te zbrinjavanje otpada, a sve je jednako i usklađeno. Mi smo, što se tiče koncesije, u povoljnijoj 

poziciji. Imamo koncesiju do 2021. godine i mi kao općina dobivamo naknadu 50.000,00 kn, a da smo 

išli sa učešćem od 200.000,00 kn u Komunalac, kao što su išle neke općine, ne bi dobili ništa osim 

upravljačkih prava koja nam baš puno ne donose i ne doprinose jer smo mi mali sudionik. Nadalje 

Komunalac će podijeliti vreće u koje budemo odvajali otpad. Mještanima koji ne budu u mogućnosti 

plaćati tih 38 kn za odvoz otpada budemo sufinancirali kako bi im pomogli. Mišljenja sam da je ovo 

jeftinije nego što je bilo prije jer kućanstvo od šest članova budu jeftinije platili. Svjesni smo razdvajanja 

otpada i moramo se ponašati odgovorno. Ne znam da li će to biti skuplje u konačnici, ali do ljeta ćemo 

imati reciklažno dvorište koje bi trebalo omogućiti još manje tog otpada. Sadašnje smetlište ide u 

koncesiju jer je strašno što se tamo događa. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku i pita ima li tko još kakvih pitanja. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – tu smo malo u zagrljaju koalicije SDP – HSS – KOMUNALAC 

KOPRIVNICA svi oni gledaju svoje interese i malo po malo ide gore i oni svoj novac budu naplatili, a 

već je otišlo gore itd. Komunalnu firmu osniva devet općina, a Molve nije u tom paketu kad smo u 

zagrljaju SDP-a i politike. Što bude sa tih devet općina koje otvore komunalnu firmu ako se budu 

pojavile na tržištu? 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK - ne znam što bude, samo znam da su njihove cijene veće  od ovih. 

Bio sam na njihovom sastanku i razgovarali smo o tome i nama je ovo povoljnije. A ove općine svaka 

od njih mora dati 50-100 tisuća kuna. Da pojasnim mi moramo dati 50-100 tisuća kuna da bi osnovali 

novu firmu, a oni nemaju niti jedan papir, kao ni vozilo i ne mogu djelovati na tržištu, a mi imamo sve 

riješeno i na ovaj način zapravo možemo raskinuti koncesiju kad god to želimo. 

  

 STJEPAN FOSIĆ – jednoga dana te općine budu našle strategiju, a mi moramo slušati ovu 

političku stranu SDP-a i mi smo u zagrljaju toga. 

 



 
 

Sjednicu u 10.53 sati napušta Spomenka Žufika, sjednici je prisutno 10 od 11 vijećnika. 

Sjednicu u 10.54 sati napušta Siniša Frančić, sjednici je prisutno 9 od 11 vijećnika. 

U 10.56 sati na sjednicu se vraća Spomenka Žufika, sjednici je prisutno 10 od 11 vijećnika. 

U 10.57 sati na sjednicu se vraća Siniša Frančić, sjednici je prisutno 11 od 11 vijećnika. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – g. Vargić me je pitao za Komunalac Đurđevac. On nema s čim to 

raditi i odvoziti otpad kod nas. Nisu bili spremni preuzeti odvoz jer nemaju s čime to odraditi. Još jedna 

informacija, potpisao sam ugovor sa Hrvatskim vodama. Imamo obavezu naplaćivanja dugova prema 

Hrvatskim vodama, ostale općine su to prije napravile, a mi smo odugovlačili bojeći se da ne dobijemo 

kaznu. Od 1. siječnja idemo sa naplatom tih potraživanja s time da nama bude ostalo oko 10% sredstava 

koje budemo naplatili. Dug je oko 800 tisuća kuna koji se treba naplatiti pa ćemo to pokušati riješiti, a 

10% nije mali novac za našu Općinu. Ovo je donijela država i po Zakonu mi to moramo ispuniti. 

  

 MARINA DŽINIĆ – drugim riječima uz uplatnicu za komunalnu naknadu dobit će se još i 

uplatnica za vodnu naknadu i dva rješenja. 

 

Sjednicu u 11.08 sati napušta Stjepan Fosić, sjednici je prisutno 10 od 11 vijećnika. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.11 sati. 

 
KLASA: 021-05/18-01/13 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 17. prosinca 2018.  
 

ZAPISNIČAR:              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                               Zdravko Tuba 

 

 

 

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


