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 ZAPISNIK 

sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 24. travnja 2019. godine 

 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/4, URBROJ: 2137/17-01-19-1 

od 18. travnja 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.04 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. Zlatko Vargić, 

10. Katica Kapić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Karolina Franjo, pročelnica JUO. 

 

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

na početku 26. 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 25. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 25. sjednice 

Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Molve, 

 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Molve,  

 

3. Razmatranje i donošenje Programa za mlade na području Općine Molve u 2019. godini, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke  o donošenju Programa zaštite divljači Općine Molve 

za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine, 

 

5. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

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

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Molve 

Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

PROČELNICA: dobivena  je uputa iz ureda državne uprave vezano uz Izmjene 

Statuta i vezano uz Odluku  o izmjene Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Molve sa sjednice održane u ožujku  kojom je došlo do proceduralne 

pogreške kod ukidanja jednog mjesnog odbora te smo dužni uskladiti Statut sukladno 

uputama iz ureda. Današnjim dnevnim redom predlažu se nove izmjene Statuta. Predlagatelj 

izmjena je općinski načelnik koji je dao objašnjenje u materijalima za sjednicu. Ukidaju se 

mjesni odbori  zbog racionalizacije sredstva trošenja proračuna Općine Molve. Mjesni odbori 

se mogu ponovno vratiti. Uočili smo da je, zbog izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu 

trebalo napraviti još neke izmjene u Statutu. Izmjene su vezane uz podnošenje izvješća 

načelnika o izvršenju programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture. 

Izvješća su se podnosila do kraja ožujka tekuće godine. Sada se moraju podnijeti do kraja 

lipnja. 

 

Stanko Molnar dolazi na sjednicu u 10.08 sati, sjednici je prisutno 11 od 11 vijećnika. 

Predsjednik otvara raspravu. 

ZDRAVKO IVANČAN: Pozdravljam sve prisutne. Drago mi je da ste se svi odazvali 

na sjednicu. Slijedom dosadašnjeg prijedloga da se racionalizira potrošnja sredstava Općine 

za koja i sami znate da su bitno smanjena u odnosu na ona iz 2014. godine. Shodno tome, a i 

zbog upita i neaktivnosti mjesnih odbora koji se čak nisu udostojali ni očitovati zašto se neće 

sastajati. U zakonu piše da ako se ne sastaju da načelnik i općinsko vijeće imaju mogućnost da 

ih ukinu određeno vrijeme, ne trajno. Pošto nema interesa niti bivših vijećnika, a niti naših 

kolega koji nisu dovoljno aktivni. To me smeta. Teško je danas naći ljude da imaju slobodno 

vrijeme za politiku i daju sebe za društvo i zajednicu. Zbog ekonomske situacije i da 
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racionaliziramo potrošnju sredstva i da ih drugdje usmjerimo jer imamo jako puno projekata, 

klub vijećnika HSS donio da se mjesni odbori ukidaju od daljnjega dok ne dobijemo nekakva 

pozitivna vijećnička mišljenja ili neku inicijativu koja bude ukazala da je potrebno da postoje 

mjesni odbori, da se budu sastajali i održavali sastanke. Onda ćemo pokrenuti da se odbori 

ponovno vrate i da se opet provode izbori. 

STJEPAN FOSIĆ: Pozdravljam sve prisutne. Zdravko ne bih se složio s tobom i s 

tvojom raspravom. Mjesni odbori nisu funkcionirali, bili su takvi kakvi su bili. Nisu 

funkcionirali ni radili zbog tvojeg ponašanja. Ne volite kritiku, nitko ne smije ništa pitati. Ako 

budete pitali ne budete dobili branitelji, ne budete dobili vinogradari. Ljudi su ogorčeni i digli 

su ruke. Ako nisu funkcionirali morao si raspisati. U Molvama nema demokracije. Što jedan 

čovjek govori tako je. Nije istina da nismo htjeli raditi, nego su se bojali tvojeg ponašanja i 

ucjene koje si tim ljudima radio. Ovo što se pokušali u prvom krugu kad ste digli ruke. 

Prijavio sam vas jer nije dobro. Spasio sam pročelnicu i tako dalje da ne rade stvari koje nisu 

zakonite. Za cijelu našu općinu Molve cijela županija zna kako se radi, što se događa i ništa 

nije vječno i neće dugo trajati. Tako kako ste počeli s takvim stvarima svi funkcionirati i 

dizati ruke. Ne znam kako si sve te ljude ucijenio. Niste maloljetni pa ste svjesni što je dobro 

je dobro, što nije, nije dobro. To se Zdravko na tebe odnosi, ja ne znam da nitko ne smije reći 

što je dobro, a što nije dobro. Znači sad ste ukinuli sve mjesne odbore. Sad ćete dići ruke 

protiv sviju. Jeste svi svjesni, tko koga tu trenira i tko koga tu voza. Ja se ne slažem s tim, 

Paša se ne slaže s ovim i ima pravo reći. Svi kao jedan. to je strah, diktatura, ne smije nitko 

ništa reći. Tak kako ste nastavili, tako se bude ukinula i općina, onda budu sva ta mjesta 

mjesni odbori. Institucije prate rade ove općine . Ljudi moji nije dobro. Ja stalno naglašavam 

da nije dobro. vi meni pokažite papirnato da se nešto dobro radi i uvjeriti me u to. Iz 

priloženog se vide rezultati što se to događa. Zdravko to ti je već sedma, šesta godina. 

Zdravko Ivančan, ne možeš raditi takve stvari kaj je dobro je dobro, kaj nije, nije dobro. 

Maltretiraš zaposlenike, pročelnicu itd. Mirjana koja je tu radila, zbog čega je otišla. Nije 

mogla to podnašati. Ona traži po županiji posla, svi znaju kaj je radila. sama sebi je karijeru 

uništila jer zna se kaj se događa. Ja sam rekao i pročelnici Karolini ogradi se. Ako je nešto 

dobro dobro je ako nije, nije dobro. Nemoj sebe izlagati nekakvim neugodnostima. 

ZDRAVKO TUBA: Gospodine Fosić molim vas držite se teme. 

STJEPAN FOSIĆ: Ti se ohladi ja pričam. Ti možeš pričati što god hoćeš. Pričaj o 

stvarima što je dobro, što ste napravili. 

ZDRAVKO TUBA: Ja vas samo molim da se držite teme. Ovo možete govoriti pod 

točkom 5.  

STJEPAN FOSIĆ: Ti si vijećnik kao i ja. Sad možeš početi tumačiti i pričati o 

dobrim stvarima koje će se napraviti. Ja ću tebe slušati. Glasati ću protiv toga. To je 

prestrašno. Koja demokracija. Mi ukidamo to. Ne trebate mi nitko ništa odgovarati jer nema 

potrebe. Nema svrhe. Ja sam svoje mišljenje rekao. I rekao sam iskreno. Mislim Zdravko da si 

svjestan, školovan čovjek, fakultetski obrazovan, da takve stvari možeš raditi u ovoj općini. 

Na što smo spali. Što smo bili prije. Ne trebate mi nitko ništa odgovarati. 
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ZDRAVKO TUBA: Zahvaljujem g. Fosiću na iskrenim riječima. Načelnik se javlja 

za riječ. 

ZDRAVKO IVANČAN: Jedna digresija. G. Fosić je općinski vijećnik i ima pravo 

iznošenja svojeg mišljenja. To ne znači da je ispravno što vi govorite. To ne znači da nije bilo 

suradnje. Kad ste vi bili načelnik niste dali da se sazove. TO jako dobro znate. Bili smo u 

županiji i pokretali postupke da se ustroje sami mjesni odbori. Posebno mjesni odbor Molve. 

Nije se mogao pol godine skoro godinu dana oformiti. Radi se o tome da je bila jako dobra 

suradnja sa tim mjesnim odborima iz 2009., 2010., 2011. i 2012. godine. Imamo tu vijećnike 

koji su bili i predlagali su i poslije, 2013. i 2014. godine jako dobre ideje i programe koje sad 

budemo provodili. Kolodvor, povezivanje ceste Beljevine i slično. Bilo je nekoliko inicijativa 

i za reciklažno dvorište. Bilo je dobrih ideja koje pozdravljam. To je bio mjesni odbor koji je i 

oporba i idemo tako nazvati vlast, odnosno vijećnici tog mjesnog odbora Molve se sastajao i 

mi smo to sve uvažavali. Nakon toga je stupio 2015. godine novi saziv koji se nažalost uspio 

jedanput sastati i koji se uspio posvađati na istoj toj sjednici. Bila je strašna galama. Nisi znao 

tko pije tko plaća i zašto su se sastali. I nisu dan danas donesli zaključke. Nakon toga smo i 

usmenim i pismeni putem tražili predsjednika da se sazovu i odrade svoje, da dadu prijedloge 

za proračun da daju smjernice što bi trebalo u Molvama raditi. Sad naglašavam Molve jer je to 

najveći odbor sa 7 vijećnika odnosno mjesnih odbornika. Nisu ni usmenim niti pismenim 

putem obratili općinskom vijeću, općinskom načelniku, pročelnici. Imam saznanja samo da su 

dostavili podatke da su izmijenili, na nekoj valjda goričkoj fešti, predsjednika, zamjenika i 

novo imenovali. To je ok, ako si je netko zamislio da je to demokracija. Da može doma voditi 

politiku. Ipak se politika vodi u nekoj ozbiljnoj situaciji. Naše prostorije su sve slobodne i 

može se tu sastati. A i ostali vijećnici HDZ-a i HSS-a nisu baš bili aktivni. Ne kritiziram 

nikoga. Kritiziram sam sebe što nismo uspjeli natjerati ljude da se više sastaju i više rade. Da 

je netko nekome nešto branio. To je vaša insinuacija i jedno pravo na koji način vi cijelo 

vrijeme nastupate i na koji način pokušavate sebe predstaviti. Vi na taj način sebe pokazujete i 

dokazujete javnosti. Ja vam to ne zamjeram. Ljudi su pokazali i kad su bili naši izbori za 

vijeće i načelnika, Molve smo dobili. Zato ne treba pričati što je što, nego treba doći s idejama 

i prijedlozima. Uvažili smo i sugestiju za mlade, pomoći za đake studente,što ste vi predložili. 

Stavili smo u Proračun. Idemo u tom smjeru. Uvažavamo što kažete, ali stalno nešto ne valja. 

Ne mogu shvatiti što vi hoćete, ali vaše pravo je da razmišljate i djelujete na taj način.  

STJEPAN FOSIĆ: Zdravko, baš si me povukao za jezik. Za mlade, studente, 

srednjoškolce. Ne znam što su vama ta djeca toliko zgriješila da ste dvije školske godine 

izbrisali. Ta djeca vas budu tražila kojima je ukinuto to. Dvije kalendarske godine. Vi ste to 

izbrisali. Znači ta djeca ne vrijede ništa. Više vrijedi krava i bilo tko. Mislim da je dosta 20. g. 

tim seljacima tako davati. Nisam protiv toga da se dade, ali djeci ukinuti dvije kalendarske 

školske godine. Izbrisali ste ih. Ovo što ste sad dali. Ljudi još ne znaju. Nisu svjesni. Svima 

budem rekao. Dvije godine su vam izbrisane. Ovo vam je sad. Molnar bi tu mogao sudjelovati 

više. On se isto boji. Reći ljudima tko je ovo izbrisao. Vijeće. HSS. Dvije kalendarske godine. 

Ne znam što vi imate protiv te djece. Sad recite Fosić laže, nije istina. Senjan nemoj biti 

cigan. Malo se uozbilji. Budi svjestan. Koliko imaš godina. 

ZLATKO SENJAN: Ti si rekao idemo štediti. 
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STJEPAN FOSIĆ: To možeš pričati djeci, pijancima. Senjan uozbilji se. Malo pameti 

stavi u glavu. Rekao sam da se da štediti na drugim stvarima, ne na djeci. 

ZLATKO SENJAN: Nisi rekao na kojim stvarima. 

STJEPAN FOSIĆ: Senjan nemoj biti cigan. To možeš na zabavi se tako razgovarati. 

ZLATKO SENJAN: Jesi kojeg prijedloga dao? 

STJEPAN FOSIĆ: Što glumite s prijedlozima. Niste riješili Đurđevačku, Medvrte, 

niste riješili centar što stoji 5-6 godina. Koji prijedlozi. Gluposti pričate.   

ZDRAVKO TUBA: g. Fosić držite se teme. 

STJEPAN FOSIĆ: Ma što i tema. Vijećnik si kao i ja samo predsjedavaš vijećem i 

više si plaćen. 

ZDRAVKO TUBA: Molim vas da se samo držite teme. I nadovezao bih se da mi je 

jako drago da se vi toliko brinete za učenike i djecu. Samo možda ste zaboravili da ste na 

prošloj sjednici glasali protiv. 

STJEPAN FOSIĆ: Ma nemojte lagati. Ja sam bio protiv odluke? U zapisnik možete 

pisati što hoćete. Vi se samo 4-5 godina zabavljajte s Fosićom. Načelnik, Fosića ostavite na 

miru. 

ZDRAVKO IVANČAN: Mislim da nije potrebno da stalno govorimo tko je što i 

zašto. Postoji program za mlade, kao što ste vidjeli i moći ćete iskazati svoje povjerenje i 

brigu za mlade. Moći ćete to podržati jer ti isti mladi koji su prije dvije godine završili 

školsku ili akademsku godinu vjerojatno budu ostali na području općine Molve i budu mogli 

kupiti kuću , zaposliti  se negdje tu. Dobiti subvencije, pokrenuti neku gospodarsku djelatnost 

što im je omogućeno putem programa. Ukoliko nisu dobili pomoć za školovanje, mogu dobiti 

pomoć za nastavak. To je isto na neki način još jedna potpora više. Svatko od nas zahvalan je 

na svakoj kuni koja dođe,  a ovo je jedan izdašna pomoć. Prošle godine je bilo 7 zahtjeva koji 

su udovoljeni prema mjerilima koje su zadovoljili. Nisu svi imali iste uvjete, ali su iskoristili 

taj program. Ove godine imaju mogućnost nastavka. Nitko ne misli protiv mladih. 

ZDRAVKO TUBA: Molim vas da se držite teme.  

STJEPAN FOSIĆ: Nas dvoje bi trebali razgovarati u četiri oka. Ovo je sve nula 

bodova. Zdravko, ovi kojima ste ukinuli. Oni su oštećeni i njih ste kaznili. Ovi koji su dobili 

imaju prava kao i oni koji nisu. 

ZLATKO SENJAN: Što ćemo svaki put slušati vaše prodike. 

STJEPAN FOSIĆ: Doma viči. Ja ne znam što je s ovim vijećem da nitko 6 godina ne 

smije ništa reći. Vijeće raspravlja. 

ZDRAVKO TUBA: Smijete govoriti, ali se držite teme. Pod razno možete o bilo 

čemu. 
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FRANJO ANDRAŠIĆ: Evo ja Vas molim da se držimo teme i nemojte se vrijeđati, 

nema svrhe nikakve. S ovim se slažem da bi trebalo donijeti nekakvu odluku u vezi mjesnih 

odbora, dali su aljkavi, zašto se nisu sastajali, ako okruženje smatra da im odbori ne trebaju i 

da ih je trebalo opomenuti i raspustiti. U tom slučaju bi predložio da se ti mjesni odbori 

opomenu i da dobe razrješnicu i da se naprave drugi. Ja ne vjerujem da nema ljudi ko ji nisu 

zainteresirani da njihova sredina ne funkcionira i bilo bi možda puno aktivnije da raspišemo 

nove odbore u vezi toga i da se na njima ukaže ne rad sadašnjih mjesnih odbora i da drugi 

funkcioniraju pa budu možda drugi ljudi profunkcionirali. Ja vidim da ima potrebe u svakom 

području i u Repašu i na Gredama i na Molvama. Da imaju ljudi da izraze nešto što bi trebalo 

i to sve skupa, pa ako ih napustimo i ispada nedemokratski tako da bi bilo dobro da damo u 

javnost da su odbori raspušteni i da budu išli drugi izbori za mjesne odbore, to je moj 

prijedlog. Nisam za to da se mjesni odbori potpuno ukinu i da ne postoje . 

ZDRAVKO TUBA: Zahvaljujem gosp. Andrašiću, može g. Stanko Molnar 

STANKO MOLNAR: Ali mislim da su Molve raspuštene prošle godine da je 

izglasano, i da Molve ne postoje, sastanci se skidaju, ali gle može se napraviti to i da se kroz 

mjesec dva raspisati donijeti promjena da se uvede zašto se to napravilo i da se raspišu izbori. 

Ali gle kada su Molve ukinuli? 

STJEPAN FOSIĆ: Nisu, ne mogu jedne ukinuti, nije prošlo ono. Nije ne može jedne 

ukinuti, a jedne ne, sad možemo jednino sve ili ništa. Nije prošlo ono. 

STANKO MOLNAR : Dobro, da. 

STJEPAN FOSIĆ: Sad jedino možemo samo ruku dignuti i raspisati izbore za sve 

mjesne odbore i gotova priča i dignuti ruku i ukinuti, nema drugoga. 

ZDRAVKO TUBA: Zahvaljujem gosp. Molnaru, dali se još netko javlja za riječ. Ako 

ne zaključujem raspravu i dajem na donošenje ovu točku. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 5 "PROTIV" donijelo je  

Statutarnu odluke o izmjenama Statuta Općine Molve  

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o izboru članova vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA: ova točka vezana je uz prvu točku ako nema mjesnih odbora nije 

potreba da je ova Odluka na snazi.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo i predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA" i 5 "PROTIV" donijelo 
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Odluku o prestanku važenja Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Molve 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Programa za mlade na području Općine Molve u 2019. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN -  već smo se dotaknuli ove teme, radi se o pomoći za mlade 

i siguran sam da je ovo jako dobra mjera što se je pokazalo prošle godine gdje je bilo dosta 

upita. Bilo je sedam zahtjeva koji su obrađeni i evo tu se radi o pomoći do 45 godina za mlade 

gdje može biti jedan član ili dva člana kućanstva i ne smiju imati dugovanja prema Općini što 

je jedan od uvjeta. Bitno je da se mladi uče da plaćaju svoje obaveze i da na taj način nemaju 

dugovanja i potraživanja. Radi se o povratu od 4% za porez na nekretnine koji pripada Općini 

Molve u 100% iznosu. Tu ulaze gotovinski , namjenski krediti za kupnju kuće ili nekretnine 

odnosno nekog objekta gospodarske djelatnosti . Priključak na vodu, kanalizaciju, struju i plin 

je besplatan na taj način pomogli bi mladima da pokrenu svoju gospodarsku djelatnost. Ova 

odluka ide do 16. prosinca, a podnositelji mogu biti i iz 2018.-te godine jer imamo i starih 

zahtjeva, a želja mi je zadržati što više mladih na području Općine i nadam se da će se moći 

dati i izdašnija sredstva. 

 PROČELNICA – pogledala sam u Zakonu o porezu na promet nekretnina gdje piše 

da se može 3% ostvariti, pa će se to u programu ispraviti.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – što se tiče ove odluke mislim da je u redu i pohvalno je da se 

ide nešto mladima dati. Pitao bih da li je stavka u proračunu definirana za mlade? 

 ZDRAVKO IVANČAN – definirana je pozicija u proračunu u iznosu od 60.000,00 

kn, ali plan je da se rebalansom podigne na 150.000,00 kn.  

 STANKO MOLNAR – prošle godine je bilo 7 prijava? 

 ZDRAVKO IVANČAN – da ali nisu svi imali po 15.000,00kn imali su po 5.000,00, a 

dvoje ih je imalo 15.000,00 kn. 

 STANKO MOLNAR – znači taj iznos od 15.000,00 kn ih je dvoje uspjelo iskoristiti i 

taj iznos je dobar, a znamo ako netko kupuje nekretninu do 40.000,00 eura tih 15.000,00 kn 

mu ne bude pokrilo. Postoji li mogućnost povećanja tog limita na primjer do nekih 25.000,00 

kn, sve ovisi o tome koliko bude prijava, prošle godine je bilo sedam, a ove godine ne 

vjerujem da bude puno više. Ako stavimo 250.000,00 kn u proračun tada bi to pokrilo sve. 

 ZDRAVKO IVANČAN – prva godina je najveća jer je tu povrat poreza, obrada 

kredita i sve ostalo, a druge godine su samo kamate. Moramo vidjeti koliko se bude javilo 

starih kao i novih zahtjeva i nadam se da će biti mogućnosti da se pomogne sa 25.000,00 kn 
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kako je to bilo prije jer je trenutno situacija da ne možemo reći kako imamo višak, a ne bude 

se moglo isplatiti.  

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

donošenje. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 11 glasova „ZA" donijelo  

 

Programa za mlade na području Općine Molve u 2019. godini 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke  o donošenju Programa zaštite divljači Općine Molve 

za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine 

  

Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – u materijalima sam vam poslala obrazloženje i cijeli program kako 

bi mogli doma pročitati jer je dosta opširno.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 11 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku  o donošenju Programa zaštite divljači Općine Molve za razdoblje  

od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. godine 

 

Točka 5. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 ZDRAVKO TUBA – zahvalio bih se svim vijećnicima koji su se odazvali na poziv 

župnika za sudjelovanje na križnom putu koji je bio na veliki petak. Iduću nedjelju imamo 

koncert Lada u sportskoj dvorani. Svima nudim dvije besplatne ulaznice pa tko želi neka mi 

se slobodno obrati.  

  

 STJEPAN FOSIĆ – pa podjeli ulaznice vijećnicima ako ih hoćeš dati, a ako nećeš ne 

bude tebe nitko tražio. 

  

 ZDRAVKO IVANČAN – koristim priliku da vas informiram o radovima na području 

Općine. Radovi na vrtiću su završnoj fazi i 90% je plaćeno s naše strane, a ostalo očekujemo 

od Fonda i nadamo se da će to biti završeno do ljetnih mjeseci. Vidjeli ste da je krenula 

gradnja reciklažnog dvorišta i asfalta i to je u fazi realizacije projekta koji iznosi 2 milijuna 

kuna što očekujemo da bude za tri mjeseca gotovo. Imamo u planu nabavu za asfaltiranje 

cijelog centra u Molvama znači oko škole, ulicu Medvrti, spoj M.P.Miškine sa 

„Beljevinama“, završetak Đurđevačke ulice. U ulici Medvrti napravljeni su priključci na 
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kućama i bude se raspisala nabava za radove postavljanja podzemnog kabla. Od radova još je 

u planu Repaš što čekamo LAG od 150.000,00 kn odnosno da se uredi kuhinja u Repašu, 

Molve Gredama i Gornjoj Šumi i to je po 50.000,00 kn za svako mjesto što bi trebalo uskoro 

krenuti. Školi smo uplatili 200.000,00 kn i trebali bi se završiti radovi tako da bi kuhinja 

trebala biti u funkciji, a od samog osnutka škole kuhinja nije ništa preuređivana i nadam se da 

će sada biti zadovoljavajuća po HACCP-u kako bi naše Područne škole Repaš i Medvedička 

konačno imale uvjete prehrane učenika. Puno je aktivnosti i pripreme projekata, razmišljam o 

prijavi naše kino sale na nove mjere koje se nude kako bi to konačno uredili. Volio bih da svi 

skupa odemo do Novog Vinodolskog, zadnji dan za prodaju je 29. travnja do kada je natječaj.  

Ne znam što se to događa jer upita uopće nema, a situacija je takva dA budemo morali sjesti i 

ozbiljno se dogovoriti što s tim. Iduće vijeće bi mogli tamo napraviti i konačno dogovoriti 

čega smo se spremni odreći da bi to mogli urediti i staviti u funkciju. 

  

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko hvala ti što si školi dao 200.000,00 kn i hvala što ste 

digli ruku i županiji uzeli komunalnu naknadu. Županija dobiva od države novac za 

komunalnu naknadu, a župan i njihovi to koriste, a tebe su kritizirali. Ja to nisam izmislio 

dobio sam takvu informaciju. To je državni novac koji dolazi u županiju i neka oni plate 

svake godine komunalnu naknadu i da to niste dobili ne bi bilo kuhinje. Idemo dalje. 

Vinodolski ne budete prodali i nemojte uništiti imovinu koju imate. Zaposlite dvoje ljudi koji 

tamo budu dežurali i neka dođu Molvarci u svoje, a Ormanec vozi tamo svaku subotu i 

nedjelju.  

  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – načelnik je obrazlagao u vezi centra. Bude li išlo i proširenje 

parkirnog prostora ispred škole? 

  

ZDRAVKO IVANČAN – ne bude jer je to županijsko vlasništvo odnosno državno na 

neki način i mi imamo drugačija razmišljanja za autobusnu stanicu koja bude na poziciji 

ispred galerije za što ne moramo tražiti dozvolu.  

 

STJEPAN FOSIĆ – napravite kako treba. Sada budeš krpao asfalta, pa napravi to 

parkiralište. Zašto smo pomicali ogradu zato da autobusi mogu stajati, a ako nemaš papire idi 

ih napravi. 

 

ZDRAVKO IVANČAN – ja govorim da sada ide asfaltiranje da se pokrpaju rupe. 

 

STJEPAN FOSIĆ – Zdravko prtljaš jer nemaš to s čime napraviti, riješi taj problem, 

a ne možeš ga riješiti jer nemaš novaca. Sad budeš to krpao pa složi to parkiralište i digni 

kredit za takve ključne stvari i budem te podržao da digneš kredit ako napraviš ono što moraš 

napraviti. Ništa ti neću osporiti ako budeš radio za dobrobit ovoga sela, u suprotnom sigurno 

budem reagirao, jer nitko ne smije, a oporba je ta koja mora reagirati. 

 

ZLATKO SENJAN – g. Fosić sjećaš se dok je Novi Vinodolski bio u funkciji da smo 

išli nagovarat ljude da idu tamo i ti misliš da bi sada svaki tjedan mogao skupiti ljude za 

autobus? 
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STJEPAN FOSIĆ – Bih, ljudi pitaju i išli bi na more. 

 

ZDRAVKO IVANČAN – problem je bio dobiti ljude povodom Uskrsa na ručak, a 

kamoli na izlet koji traje dan dva jer ljudi imaju svojih obaveza preko glave i ne mogu si uzeti 

slobodno i sve doma ostaviti. Imali smo program za udruge i dali smo im da idu besplatno 

odnosno 50,00 kn je svatko morao dati, a tamo su dobili piće i hranu. Išle su domaćice i mladi 

i nitko više.  

 

FRANJO ANDRAŠIĆ – slažem se da održimo to vijeće i da jedanput tamo 

raspravimo oko toga i da se više ne natežemo. Pokušat ću dobiti čovjeka iz agencije da tamo 

kaže što se može graditi, kakvi bi uvjeti trebali i da nam to malo obrazloži, a mi svi skupa da 

zaključimo da li je to realno ili nije. Drugo što bih rekao je činjenica da o ovakvim izletima ne 

možemo niti sanjati jer bi mogli dobiti globu. Oformljena je inspekcija koja ide u svakom 

momentu kod iznajmljivača jer ne mogu ljudi doći i biti tamo ne prijavljeni. Tako da bi nas 

mogli susjedi prijaviti ako bi počeli masovno dolaziti tamo. 

 

STJEPAN FOSIĆ – ne bih se složio s Franjom da pozove agenciju i govorit u prazno, 

treba pitati institucije kako to riješiti. 

 

STANKO MOLNAR – pitao bih vezano za groblje, da li su radovi završeni? Zanima 

me bude li išla nova staza između klupica jer je donja staza vađena, a gornja nije. 

 

ZDRAVKO IVANČAN – navozi se zemlja iz iskopa oko hale i reciklažnog tako da 

bude išla nova staza, a taj cijeli projekt vodi župnik. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.01 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/4 

URBROJ: 2137/17-01-19-2 

Molve, 24. travnja 2019. 

 

 

ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                         Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

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