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ZAPISNIK 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 1. ožujka 2019. godine 

 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/2, URBROJ: 2137/17-01-

19-1 od 25. veljače 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.02 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. Franjo Andrašić 

9. Katica Kapić, 

10. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Vargić, opravdao izostanak. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica JUO. 

 

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

je na početku 24. sjednice Općinskog vijeća nazočno 10 članova Općinskog vijeća te da 

Vijeće može pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe 

na zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 1 "SUZDRŽAN" usvojilo 

zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni sjedišta Općine Molve, 

 

2. Razmatranje i donošenje Statutarne odluka o izmjenama Statuta Općine Molve, 
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3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o 

donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve, 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke  o novčanoj pomoći za novozaposlene na 

području Općine Molve, 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2019. godini, 

 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji plaćanja troškova sakupljanja i 

odvoza otpada samcima i obiteljima na području Općine Molve, 

 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Selskom komunalnom 

društvu Molve, 

 

9. Razmatranje Odluke o pomoći studentima i učenicima za 2016., 2017. i 2018. 

godinu, 

 

10. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 10 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni 

red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni sjedišta Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN – prije svega sve vas skupa pozdravljam i evo svi znadete 

da smo do sada bili na Trgu kralja Tomislava 32. Ovdje imamo prostorije koje su svima 

na raspolaganju i uredili smo ih onako kako su nam to financije omogućile, a kako bi sve 

bilo zakonski i pravno točno moramo promijeniti sjedište i to ide na Trg kralja Tomislava 

11.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 KATARINA KAPIĆ – što bude sa prostorijama u staroj zgradi? 

 ZDRAVKO IVANČAN -  kada se donosio proračun stavili smo poziciju da se taj 

prostor uredi što znači da se promijeni stolarija, a prostorije se pregrade. Nakon uređenja 

ići će natječaj da se prostor dade udrugama na raspolaganje kao i političkim strankama. 

 STJEPAN FOSIĆ – g. načelnik koliko financijski košta to preseljenje i ta sva 

procedura koju ste napravili? Znači preseljenje, promjena žiga, namještaj. 

 ZDRAVKO IVANČAN – ne znam točno koliko košta, a po sjedištu nas ne košta 

ništa. Predlažem da o tome raspravljamo pod točkom razno. 

 Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 2 "PROTIV" 

donijelo 

Odluku o promjeni sjedišta Općine Molve 
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Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA -  u članku 3. stavku 2. brojka 32 zamjenjuje se brojkom 11. i u 

članku 66. stavku 1. briše se mjesni odbor Molve i briše se onih 70 glasova što se 

prikuplja za mjesni odbor Molve. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" 

donijelo 

Statutarnu odluka o izmjenama Statuta Općine Molve 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova 

vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – u ovoj odluci na temelju statuta, briše se Mjesni odbor Molve. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – pročelnice nije mi jasno što se briše Mjesni odbor Molve i neće 

postojati. Pa vas pitam zašto? 

 ZDRAVKO IVANČAN – otvorio bih ovu temu koju smo pokrenuli prije dvije 

godine. Pisao sam i usmeno upozoravao Mjesni odbor Molve da se saziva, vi kao načelnik 

isto ste zabranili da se sazivaju ti Mjesni odbori. Mjesni odbor se nikada nije o ničemu 

očitovao i sazvao sjednicu. Mislim da je to jedno jako neodgovorno ponašanje vijećnika 

odnosno stanovnika naselja Molve koji bi htjeli voditi politiku negdje sa strane, a ne tamo 

gdje im je mjesto. Svaki izabrani vijećnik Mjesnog odbora dužan je promicati interese 

mještana Općine Molve, a ne svoje privatne. Očito se ovdje netko nije snašao pa smo 

predložili da oni koji ne žele biti aktivni se ukinu. 

 ZDRAVKO TUBA – nadodao bih da je Mjesni odbor Molve imao samo jednu 

sjednicu u mandatu na samom početku.  

 STJEPAN FOSIĆ – g. načelnik jako lijepo pričaš u rukavicama, ali stvarno si u 

drugom stanju sasvim druga osoba. Jako lijepo pričaš u rukavicama a kako se ponašaš 

prema osoblju i prema radu zaposlenika u Općini Molve. Deranje i vikanje, ali ne daju 

meni ljudi koji su zaposleni informacije. Ukinuti mjesne odbore to je tvoja želja da ukineš 

kad je HDZ na vlasti. Odbori se nisu sastajali jer ste ih ignorirali, a ti budeš nekoga 

pozivao da donese očitovanje. Njih je izabrao narod i oni budu radili kada budu htjeli. 

 ZDRAVKO TUBA -  moram se uključiti jer sam početkom mandata bio vijećnik 

Mjesnog odbora, a ovo što ste rekli da su ignorirane odluke je jedna laž jer nije bilo ni 

jednog prijedloga i odluke. Mi smo imali jednu sjednicu na kojoj je bilo 11 točki i nismo 

donesli niti jednu odluku. Samo smo raspravljali bez ijedne odluke.  
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 STJEPAN FOSIĆ - mjesni odbori ne donose odluke oni samo raspravljaju, a kada 

si bio predsjednik mjesnog odbora silili ste dva puta mjesečno da se sastanete i imali ste 

više sjednica nego Općinsko vijeće. 

 ZDRAVKO TUBA – g. Fosić lažete i može se provjeriti koliko smo puta imali 

sjednice.  

 STJEPAN FOSIĆ – pročelnice vi ste zaduženi za nepravilnosti i da štitite, da sam 

ja načelnik štitio bih svakog  zaposlenika koji su ovdje kao u kućnom pritvoru. Kakvo je 

to ponašanje i od kada ste Općinu privatizirali. 

 ZDRAVKO IVANČAN – vaša percepcija da netko na nekoga galami. To je vaše 

pravo da o tome pričate, a znate da o tome možete odgovarati i zato o tome neću 

raspravljati. 

 Predsjednik vijeća napominje da ova rasprava nema veze sa točkom dnevnog 

reda. 

 STANKO MOLNAR – uskoro budu izbori za mjesne odbore, to ne znači da nova 

garnitura bude radila kao ova do sada. Zanima me da li se ovom odlukom brišu 

dosadašnji članovi ili se briše za ubuduće?  

 PROČELNICA - mjesni odbor više ne postoji po ovome. 

 ZDRAVKO IVANČAN – pozvao sam ih da se sastanu, međutim nisu se sazvali i 

nisu došli i zato smo razočarani takvim načinom uvažavanja Općine, odnosno ne vidimo 

svrhu, a svi ostali su se sastajali i davali konkretne prijedloge. Svi prijedlozi su uglavnom 

svi usvojeni  i stavljeni u proračun. Od Repaša uređenja stare škole, rušenja, projekti, 

smeće, internet u domu, uređenje doma, vaga i sve ostalo. Također se je uvažavalo i u 

prošlom mojem mandatu gdje su bili članovi mjesnog odbora iz HDZ-a koji su jako 

konstruktivno radili i davali prijedloge za što će realizacija ići kroz mjesec dana, a radi se 

o „kolodvoru“, o cesti poveznici za Đurđevac. Dakle bilo je jako puno prijedloga koje 

nismo mogli realizirati, ali smo iz uvrstili i to se vidi u Proračunu. Podržavam takve 

vijećnike a ne one sa strane koji tumače, a kada treba negdje doći onda neće doći. 

Odgovorio bih g. Fosiću da nikad nisam pisao i nešto tražio, već sam tražio da se  

predsjednik Mjesnog odbora Molve očituje zašto nije sazvao sjednicu, a dao je ostavku. 

Ostavka se ne može dati preko medija već se mora sazvati sjednica na kojoj bi izabrali 

novog predsjednika.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – ja sam protiv toga da mjesni odbor više ne postoji u 

Molvama, a ako rad sadašnje garniture nije dobar normalo je da ih kritiziramo. Tako da 

ga ne bih ukidao neka taj mjesni odbor ostane s obzirom da su uskoro izbori za mjesne 

odbore. 

 ZDRAVKO IVANČAN – predlažem da se ova Odluka sada donese, a interesna 

skupina neka pitanja dostavi vama, a onda će se opet raspisati. Vidim da nemate ništa i 

niste ništa predlagali. 

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko odluka je tvoja samostalna i protiv toga sam da 

ukineš mjesni odbor u Molvama.  

 ZDRAVKO IVANČAN – mislim da je bitan moment gdje moramo prikazati 

smanjenje potrošnje, a vi ste g. Fosić tražili vijećničke naknade koje su vam dostavljene. 



5 
 

Znači koliko se troši na vijećničke naknade i pošto smo se mi kao jedna cjelina dogovorili 

kada dođu do situacije kada budu mogli nešto predlagati budemo opet razmišljali o tome. 

Najvažnije je u ovoj cijeloj priči da pokrenemo smanjenje potrošnje. 

 STANKO MOLNAR – dva mjeseca prije izbora mi ih ukidamo i oni se naknadno 

više nikada ne budu formirali. 

 ZDRAVKO TUBA – samo vas podsjećam da mjesni odbor Molve ni prije nije 

postojao, a za vrijeme mandata g. Fosića donijeta je odluka da se osnuje Mjesni odbor 

Molve i Gornja Šuma i onda ste isto vi samo donosili odluke i ako ste ih vi mogli osnovati 

tako ih mi možemo ukinuti. 

 STJEPAN FOSIĆ – naravno sve što je Fosić napravio možete ukinuti i 

„rastrajhati“. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 4 "PROTIV" 

donijelo  

 

Odluku o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o 

donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve 

  

Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije 

napravio je konačni prostorni plan, prošla je javna rasprava u 12. mjesecu i sada se 

donosi ova Odluka o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana. Nakon što se donese 

ova odluka oni će napraviti pročišćeni tekst što će biti objavljeno na našim internetskim  

stranicama i imat ćemo novi Prostorni plan koji je puno širi od prijašnjeg. Nacrt plana je 

objavljen. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje Odluke. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 7 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke  o novčanoj pomoći za novozaposlene na 

području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

Sjednicu u 10.35 sati napušta Stanko Molnar, na sjednici je sada prisutno 9 od 10  

vijećnika. 

 U 10.36 sati na sjednicu se vraća Stanko Molnar, sjednici je prisutno 10 od 10  

vijećnika. 

 ZDRAVKO IVANČAN – na tragu Odluka o novčanoj pomoći iz 2018. godine za 

novozaposlene koja je i bila prijedlog HDZ-a, odluku je koristilo šest ljudi, znači bilo je 
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nezaposlenih koji su se zaposlili i koji to koriste. Mislim da je dobro da se ljudi malo 

pokrenu, te da se i njima pomogne budući da ova financijska pomoć baš i nije tako mala. 

Ova mjera već ima upita i shodno tome predlažem da se ova Odluka donese i produži za 

one koji su prošle godine imali dva ili tri mjeseca kako bi iskoristili ukupno šest mjeseci. 

Po meni ova pomoć smanjuje broj nezaposlenih na zavodu. Vi vijećnici možete vidjeti 

koliko je to novaca u pitanju. 

 STJEPAN FOSIĆ – ne znam da je to bio prijedlog HDZ-a i da smo mi to uveli. 

Znači netko se zaposli i dobije plaću i sada mu još i Općina daje „plaću“, a što je s onim 

koji stvarno ne radi i prima socijalnu pomoć i kojemu stvarno treba pomoći. Ako imaš 

novaca ukini plaćanje vrtića i tako pomogni mladima. Mislim da vi vijećnici ne znate 

kakvo je stanje u Općini i trebali bi raspravljati o tome ako izgubimo spor sa Croatia 

bankom. 

 ZDRAVKO IVANČAN – g. Fosić rekli ste da treba pomoći socijali, a lani ste rekli 

da treba zaposlenima pomoći. Poslodavac za zaposlene plaća porez koji ide našoj Općini, 

a na ovaj način mi njima vraćamo. Ne znam kako ste mislili da pomognemo zaposlenima. 

Što se tiče socijalca oni su svi na zavodu za zapošljavanje i radno su sposobni i dolaze u 

općinu održavat javne površine, a i oni se mogu zaposliti i dobivati ovu naknadu od 1000 

kn i imati određena mjesečna primanja kod poslodavca. Ako mislite na socijalce koji su 

stariji od 60 godina i radno su nesposobni dajte prijedlog da im prema pravilniku 

pomognemo zašto ne. Nisam protiv toga da radno nesposobnima izađemo u susret. 

 STJEPAN FOSIĆ – g. Zdravko evo ti primjera što je  Katica Kapić  tražila 

pismenim putem, ona je zaposlena, njezin muž, sin i snaha. Pogledajte koliko svaki 

mjesec dolazi u Općinu Molve od tih osoba i izračunajte godišnje. Dala je zanimljiv 

prijedlog za sve što se je ignoriralo i ismijavalo. Pogledajte koliko je ta obitelj svaki 

mjesec puta 10 – 15 godina napunila proračun i što je dobila za uzvrat. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – držao bih se ove točke o kojoj raspravljamo i ne vidim da 

je tu bilo šta sporno. Država se bori s radnom snagom, a to nisu velika sredstva o kojima 

bi se mi sada trebali boriti da je to nešto krivo. Neka se što više ljudi zaposli i neka 

poslodavci dobiju dio stimulacije da ostanu tu da ih privučemo, a ne da smo protiv toga. 

Moramo realno gledati na stvari koje se događaju oko nas. Ako dajemo za umjetno 

osjemenjivanje tisuću kuna, a jednom radniku koji bude imao djecu ili koji će prihodovat 

tih tisuću kuna nije ništa sporno. 

 ZDRAVKO IVANČAN – imali smo i prije subvencije za zaposlene odnosno na 

način da su firme i obrti mogli koristiti za najam, što je iznosilo oko 200.000 kn godišnje i 

isto smo pomagali na taj način želeći da se zaposle ljudi kod naših obrtnika na području 

Općine Molve. Javnosti to nije bilo dobro prezentirano, a čak ste vi g.Fosić sudjelovali u 

dijeljenju letaka gdje sam vas javno pitao zašto to radite. Išli ste  protiv naših obrtnika i 

to nije način jer tako se ne razvija selo, gospodarstvo i ne grade međuljudski odnosi. 

Zato smo išli ovako direktno na ljude da ne dobivaju naši obrtnici već mještani kako bi im 

se pomoglo na taj način. Što se tiče prijedloga gđe. Kapić nisam zapamtio koji su to 

prijedlozi bili osim osiguranja auta. Mogli ste i vi imati osnovno sredstvo na O.P.G-u i 

mogli ste to iskoristiti pa niste.  

 KATICA KAPIĆ mi nemamo OPG i zemlja je moja privatna stvar o kojoj ja 

odlučujem.  
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 ZDRAVKO IVANČAN - onda sam krivo shvatio, a vidio sam da radite zemlji, hoću 

reći mogli ste koristiti mjere koja su mogla biti sredstva za rad.  

 KATICA KAPIĆ - oprosti Zdravko mi nismo na istoj liniji, kako sam mogla koristiti 

sredstva ako nisam u upisniku. 

 ZDRAVKO IVANČAN - govorim da ste mogli a niste htjeli. Pustimo sada to, 

Općina Molve nema prirez, razvijena je kao jedan gradić, a Općina Molve dobiva porez, 

znači decentralizirana sredstva po ljudima koji nisu zaposleni veća, nego po onima koji su 

zaposleni, znači Općini Molve ide plus što je veći broj poljoprivrednika koji nisu u radnom 

odnosu i njima bi trebalo još više povećati. Općina Molve ima oko 2.500.000,00 kn 

poreza koji dobiva shodno decentraliziranim sredstvima od poljoprivrede jer nemamo 

veliki broj zaposlenih.  

 STJEPAN FOSIĆ -  evo g. načelnik je javno rekao da se dobivaju dodatni porezi 

od 2.500.000,00 kn plus renta 7.000.000,00 što je ukupno 10.000.000,00 kn i sad smo 

konačno dobili otvorenu i iskrenu financijsku konstrukciju Proračuna Općine Molve. Sada 

se vratite kolika je potrošnja i Općina Molve neće krenuti ni 2019.-te godine. 

 STANKO MOLNAR – ova odluka se odnosi na pomoć zaposlenima, a ne 

poslodavcu i pomoć je svakome dobro došla. Po meni je ova točka ok i treba je izglasati. 

 STJEPAN FOSIĆ – kada smo kod obrtnika, Branko Ormanec naš je obrtnik dugo 

vremena, a dužnosnik općinski načelnik zabranio je školi, udrugama i župi da koriste 

njegovu uslugu. Pitam vas kako vas nije sram, a od njega ubirete novac od poreza i 

turističke članarine. Dakle obrtniku je zabranjeno raditi na području Općine Molve! 

 ZDRAVKO IVANČAN – vi razmišljate samo politički. Ne razmišljate da bi stali u 

obranu institucije nego ju blatite. Molim vas da ne širite laži i recite kada sam ja kome 

zabranio da g. Ormanec ne vozi. 

 KATARINA KAPIĆ – s obzirom da je od 01.01.2019. stupio na snagu novi zakon 

da umirovljenici mogu raditi četiri sata i zaposliti se. Da li se ova pomoć planira i prema 

njima? 

 ZDRAVKO IVANČAN – nisu bili na zavodu za nezaposlene i ne ide to za njih. 

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

donošenje. 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o novčanoj pomoći za novozaposlene na području Općine Molve 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja 

plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2019. godini 

  

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

 ZDRAVKO IVANČAN – mislim da ne treba širiti neke tenzije jer svaka pomoć je 

svima dobro došla. S toga kao i do sada idemo sa 100% sufinanciranjem  umjetnog 

osjemenjivanja goveda plotkinja od 236,25 kn što je za rad i sjeme, a prijevoz plaćaju 

sami. A za nazimice i krmače iznos je 143,25 kn. Idemo s pomoći da se održi stočni fond 

koji je u velikom opadanju i mislim da ovom mjerom možemo pomoći da se održe 
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postojeća gospodarstva. Ujedno s ovim ide i pregled mesa na trihinelu za svaki uzorak 

mesa za što je iznos 35,00 kn po uzorku mesa. To je kako bi se zaštitilo zdravlje naših 

mještana. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – evo podržat ću ovu odluku, ali to je sve upitno jer nikad se 

nije prekontroliralo što su veterinari napravili koliko puta pišu da su kravu osjemenili. Pa 

smo donijeli odluku da svakom platimo 200,00 kn koji novac su drugi dan 

poljoprivrednici zajeli i zapili, a sada su tu stvari otvorene jer tko kontrolira račune i da li 

je ta krava osjemenjena sad ili za mjesec i pol dana. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – ovo je jako jednostavno kupite si jednu kravu i budete 

vidjeli da ne budete tri puta plaćali nego samo jedan puta. Kada platite imate pravo na tri 

osjemenjivanja i svakoj veterinarskoj stanici je cilj da ostanu od prvi puta bređe kako ne 

bi trošili sjeme, a to što vi mislite da je netko pisao mogao je pisati dva računa tijekom 

godine. Mi vraćamo ljudima po plaćenim računima za uslugu osjemenjivanja. Vi se ne 

bavite s tim pa ne znate.  

 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA"  i 2 "PROTIV" 

donijelo 

 

Odluku o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa  

na trihinelu u 2019. godini 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o subvenciji plaćanja troškova sakupljanja i 

odvoza otpada samcima i obiteljima na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – na tragu dosadašnje pomoći našim mještanima i 

razmišljanja smo da im pomognemo sa iznosom od 30,00 kn do iznosa od 2.000,00 kn 

mjesečnog prihoda za samce. A mještanima obiteljima koji imaju primanja do 3.000,00 

kn, a stariji su od 55 godina također izlazimo u susret sa ovom pomoći. Kako ne bi 

izgubili novac od koncesije odlučili smo da na ovaj način našim ljudima pomognemo, što 

nije puno ali 80 samaca dolazi u općinu po 15,00 kn što baš i nije lijepo gledati i jako je 

teška situacija u selu. S toga vas molim da ovu Odluku podržite i našim mještanima 

pokažemo da mislimo na sve dobne skupine. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 KATARINA KAPIĆ – imam jedno pitanje. Za samce je jasno do 2.000,00 kn, a za 

obitelji tko mora biti 55 godina vlasnik ili podnositelj? 

  

 ZDRAVKO IVANČAN – podnositelj. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – koliko je to u postotku žitelja općine koji budu oslobođeni 

plaćanja. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – imamo projekciju da je oko 80 samaca koji dobivaju 

15,00 kuna nakon što uplate i donesu potvrdu o uplati. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – sada dok se sve sakupi bude oko 50% žitelja koji budu 

oslobođeni plaćanja. Sada bude problem kod ovih koji imaju primanja i redovno plaćaju, 

radi se razdor. Kada je bila Prizma bilo je oko 18.000,00 kn za cijelu općinu, pa smo bili 

razmišljanja neka to stave na općinu da plati žiteljima. 
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 ZDRAVKO TUBA – isto se je stvarao razdor kada su neki morali vratiti kredit 

općini, a neki nisu. 

 

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

donošenje. 

 

Sjednicu u 11.10 sati napušta Stanko Molnar, na sjednici je sada prisutno 9 od 10  

vijećnika. 

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Odluku o subvenciji plaćanja troškova sakupljanja i odvoza otpada samcima i 

obiteljima na području Općine Molve 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti  

Selskom komunalnom društvu Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN -  ovdje se radi da se Selskom dozvoli provođenje natječaja 

za etažiranje čime se poziva Selsko komunalno društvo da napravi etažiranje zgrade, te 

da se 2022. g. dozvoli upis Udruge Drava- Sava. Evo veselim se tome da imamo partnera 

koji želi ulagati u Općinu Molve. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – ništa mi nije jasno jer ne vidimo prijedlog tog ugovora kako je 

sklopljen, znamo da 2/3 je Sava-Drava, a 1/3 Općina Molve. Ne znamo koliko je Općina 

do sada financijski sudjelovala to se skriva. Da se mene pita tražio bih Savu-Dravu 

procjenu i neka isplate ili obrnuto neka bude u vlasništvu Općine Molve pa budeš ti 

davao. Zaduži se. Kome smo mi to napravili, u toj zgradi 2/3 biti će naša mala garaža sa 

strane i jedna kancelarija na katu. Kome se je tu pogodovalo Savi-Dravi privatnom 

društvu koje će raditi privatan biznis. Pogledajte koliko ima članova u Savi-Dravi iz 

Općine Molve, skoro su se svi ispisali. Ovo što radite je prestrašno. To je firma koja će 

prodavati svojim članovima, znači dali smo općinsku imovinu. Neka procjene i daju nam 

novac. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – niste korektni zvali smo vas kada je bila direktorica 

Selskog komunalnog poduzeća na vijeću i knjigovodstveni servis koje su vam htjele sve 

pokazati, a vi ste pobjegli. Pozivam vas da se malo smirite i počnete uvažavati prijedloge. 

Imate mogućnost dati puno prijedloga i budete vidjeli da će biti uvaženi. Možemo dati 

prijedlog da se riješe imovinsko pravni odnosi, ali na jedan drugi način ne ovako kako vi 

mislite. Ako hoćete možemo se opet sastati, a ne naklapati selske priče. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – ja nisam policajac da idem u kancelarije, da bila je pozvana 

direktorica i knjigovodstvo što niste najavili, a mi nismo htjeli ništa pitati iz tog razloga. A 

što se tiče ovog sa Savom – Dravom ako ne bude zadovoljna ona će tužiti Općinu Molve 

jer su dali puno sredstava, a sve ovo što vi pričate je neistina. Hoćemo vidjeti račune i 

ugovor i neću dolaziti jer zaposlenici imaju probleme ne smiju se ni na telefon javiti.  

  

 ZLATKO SENJAN –koji članovi su se ispisali iz Save-Drave? Nemoj lagati ja sam 

u upravnom odboru i prvi bih znao. 
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 STJEPAN FOSIĆ – upravni odbor Selske komunalne firme je samo broj na 

papiru, kako načelnik veli tako je.  

 

 ZDRAVKO IVANČAN – g. Fosić zadnjih mjesec dana kako smo ovdje nisu se 

mogle javiti na telefon jer još nemamo prenijetu liniju. Sada sam skužio zašto vam se ne 

javljaju. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – kad smo kod zaposlenika da te pitam koje poslove obavlja 

nova zaposlenica koja je zaposlena u Selskoj komunalnoj firmi? 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – radi projekte za EU fondove. 

 

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

donošenje.   

 

Sjednicu u 10.15 sati napušta Katica Kapić, na sjednici je sada prisutno 8 od 9 vijećnika. 

U 11.17 sati na sjednicu se vraća Katica Kapić, sjednici je prisutno 9 od 9  vijećnika. 

Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova "ZA", 2 "PROTIV" 

i 1 "SUZDRŽAN" donijelo 

Odluku o davanju suglasnosti  

Selskom komunalnom društvu Molve 

 

Točka 9. 

Razmatranje Odluke o pomoći studentima i učenicima za 2016., 2017. i  

2018. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 Pročelnica napominje da je ovu točku tražio g. Fosić da se o njoj raspravlja na 

vijeću. 

  

ZDRAVKO IVANČAN –  g. Fosić je sam tražio da se subvencije ukidaju, rekao si 

sve ukini da dođemo na nulu.  

STJEPAN FOSIĆ – pročelnice što je vama. 

PROČELNICA- vi možete dati prijedlog odluke da koncipiramo kako treba odluka 

izgledati  

STJEPAN FOSIĆ – zašto ne raspišete natječaj za pomoći za studente koji imate u 

proračunu. 

PROČELNICA – zato jer ne znam što vi želite da stoji u natječaju. Možete doći u 

Općinu kad god hoćete. 

 

STJEPAN FOSIĆ – nemoj se praviti luda, a ne znaš jer ti ovaj diktira. Imate 

stavku u proračunu kojeg ne poštivate . Ovo je nula bodova djeci ste ukinuli.  

  

 

ZDRAVKO IVANČAN – odluka bude išla samo nam dajte prijedlog. Neka se od 

jeseni uvede i zašto ne bi vi iz HDZ-a dali prijedlog koliko bi to bilo, ali ne vidim razlog da 

se oko toga svađamo. 

 

Stjepan Fosić napušta sjednicu u 11.24 sati. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je razmotrilo  Odluku o pomoći studentima i 

učenicima za 2016., 2017. i 2018. godinu. 

 

Točka 10. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 



11 
 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – tražio bih da se malo više informiramo kakvo je stanje s 

našom kanalizacijom i s našim pročistačem. Nisam dovoljno stručan za to, ali se bojim da 

ne bi došli do nečega što se zove ekološka katastrofa ili da se zaštopa kompletni sistem. 

Kada to budemo sanirali i riješili i što se po tome poduzima? Ne znam tko ga je ugasio i 

zašto, uglavnom činjenica je da pročistač stoji i da voda do njega ne dotiče i da je u 

bazenima naraslo drveće, što je katastrofa, u kanal se ništa ne prelijeva. Jednoga dana 

se sve bude zaštopalo što je problem cijelog sela odnosno sve one koji su prikopčani na 

kanalizaciju.  

 

 ZDRAVKO IVANČAN – investicija je ove godine oko 300-400 tisuća kuna zajedno 

sa Hrvatskim vodama što bude dovoljno da se pokrene pročistač. Pročistač je pokrenut i 

sanira se motor, elektronika i sve što je stajalo i pri samom je završetku sa 

Komunalijama. Napravljena je snimka kanalizacije što smo radili prije pet godina. 

Kanalizacija se nije razišla već prebija voda na mjestima gdje su popustili revizijski šahti. 

U Ključecima i Konačkoj se stalno kvari prepumpna stanica, a uglavnom to bude riješeno 

sa Hrvatskim vodama koje su nas financijski pokrile u većem dijelu, uglavnom projekt se 

radi i za okolna naselja Čingi Lingi, Gornju šumu, te za Repaš. Cilj nam je da se do 

šestog mjeseca stavi u funkciju i da to što prije riješimo sa našim koncesionarom 

Komunalijama Đurđevac što smo po Zakonu o vodama morali dati njima na upravljanje. 

Možemo se sastati jedan dan nakon vijeća da to zajednički razgledamo. 

 

 MIRKO PAŠA – vratio bih se na točku 9. Vezano za pomoći učenicima i 

studentima mišljenja sam da im se na bilo kakav način pomogne, jer često slušam kako 

je prije bilo pa je odrezano i sada više nema. Idemo pronaći sredstva prema 

mogućnostima, ne moraju to biti iznosi kakvi su bili prije. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.40 

sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2137/17-01-19-2 

Molve, 1. ožujka 2019. 

 

 

         ZAPISNIČAR                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Karolina Franjo, mag.iur.                  Zdravko Tuba 

 

 

 

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


	Točka 2.
	Točka 2.
	Točka 2.
	Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Molve
	Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Molve
	Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo
	Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo
	Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 4 "PROTIV" donijelo
	Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 4 "PROTIV" donijelo
	Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve
	Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve
	Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
	Uvodno obrazloženje daje pročelnica.
	Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 7 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" donijelo
	Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 7 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" donijelo
	Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve
	Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve



