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ZAPISNIK 

sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 19. srpnja 2019. godine 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/7, URBROJ: 2137/17-01-19-1 

od 15. srpnja 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.00 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. Mirko Paša, 

6. Stjepan Fosić, 

7. Franjo Andrašić 

8. Katica Kapić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Spomenka Žufika, opravdala izostanak, 

2. Stanko Molnar, opravdao izostanak, 

3. 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. 

  

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

početku 29. sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

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

zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 28. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeć 
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DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, 

 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za 

učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2019./2020.,  

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Plana mjera i postupanja Općine Molve u 2019. godini za 

djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i 

održavanje rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području 

Općine Molve, 

 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Molve, 

 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve, 

 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2019. 

godinu,  

 

9. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO -  prva odluka je donijeta 2011. godine, a zakon se više puta 

mijenjao, odluka nije usklađena, pa se sada tehnički usklađuje kako je u Zakonu.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

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

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine Molve 
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Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih 

bilježnica za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2019./2020. 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 NAČELNIK -  prijedlog je da se ide sa 70% po plaćenim računima za sufinanciranje, 

pošto su knjige osigurane od strane Ministarstva prosvjete. Naša djeca budu imala besplatne 

knjige mi im pomažemo u dijelu sa radnim bilježnicama u 70% iznosu, a nama je bitno da 

dostave u Općinu račun i ostale parametre koji su potrebni. Nadam se da će ovo biti pozitivno 

za naše osnovnoškolce.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – načelnik ne znam zašto toj djeci sve ne platite nego tih 70% i zašto 

ljude maltretirate s tim uplatnicama. Plati školi ili dobavljaču i gotova priča ja nisam protiv toga 

ali sam protiv takvog vođenja i takve Odluke. Platite sve, ne 70%.  Platite školi ili dobavljaču i 

riješili ste cijeli problem, a ne što maltretirate ljude.  

 NAČELNIK – g. Fosić neću vam danas previše politički govoriti, a vi znate da sve 

subvencije idu po plaćenim računima tako da je ovo jedna vrsta subvencije i uvijek treba biti 

dostavljen račun što je u Zakonu od 01.01.2017. godine što jako dobro znate. Naš prijedlog je 

70% jer su toliko sredstva osigurana u proračunu i za sada je to toliko.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – pošto su ove godine sufinancirane i knjige neka im Općina u 

punom iznosu financira i radne bilježnice.  

 STJEPAN FOSIĆ – nisam dobio odgovor koliko koštaju radne bilježnice. 

 NAČELNIK – cijena je oko 30 do 35 tisuća kuna. 

 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa  6 glasova „ZA“, 1 "PROTIV" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo  

Odluku o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne 

škole Molve u školskoj godini 2019./2020. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica.  

 KAROLINA FRANJO – napisala sam vam obrazloženje, znači donijet je novi Zakon 

o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, općinsko vijeće imalo je odbor za 

štete  koji je donesen na prvim sjednicama kada je konstituirano vijeće. Sada je donijet Zakon 

na temelju kojeg se mora imenovati povjerenstvo za što je rok 23.08.2019. godine.  
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 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA" i 1 "SUZDRŽAN"  donijelo 

 

Odluku o osnivanju i imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od  

prirodnih nepogoda Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Plana mjera i postupanja Općine Molve u 2019. godini za 

djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO – ova točka veže se na prethodnu točku, a općinsko vijeće donosi 

Plan mjera i postupanja za povjerenstvo. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – recite mi kakva je elementarna nepogoda bila na području Općine 

Molve i gdje? 

ZDRAVKO TUBA – ovo pitanje nema veza sa ovom točkom. To možete pod pitanja 

i prijedlozi. Za ovo budete dobili odgovor na devetoj točki. 

 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – ne znam o čemu se ovdje radi. 

 STJEPAN FOSIĆ – sve skrivaju, kako vas nije sram naroda! 

 ZDRAVKO TUBA – g. Fosić nemate riječ! 

 STJEPAN FOSIĆ – ti meni ne budeš govorio kad budem pričao, stani si pred zrcalo i 

ohladi se! 

 NAČELNIK – ovo je Plan koji je trebao biti donesen po novom Zakonu i koji se danas 

predlaže, a naša pročelnica je sastavila sve prema procedurama i Zakonu o elementarnim 

nepogodama. Odluku o povjerenstvu ste donesli koje je bilo i do sada. samo je trebalo potvrditi 

da imamo za ubuduće kada se dogodi nekakva elementarna nepogoda, a ovo je Plan mjera i 

postupanja što Općina mora imati. To ne znači za ovu postojeću već neku novu koja bude došla 

da imamo mogućnost planiranja i djelovanja kao općina i svi ovi koji su spomenuti. O 

elementarnoj nepogodi budemo raspravljali u zadnjoj točci, a ovo nema veze sa time već sa 

propisima koje trebamo poštovati.   

 FRANJO ANDRAŠIĆ – hvala lijepo na objašnjenju.  

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 7 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 
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Plan mjera i postupanja Općine Molve u 2019. godini za djelomičnu sanaciju šteta  

od prirodnih nepogoda 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i 

održavanje rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu  

na području Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO  - ovdje se opet radi o novom Zakonu. U odnosu na staru odluku 

nisam ništa mijenjala osim nekih riječi koje su promijenjene i usklađene Zakonom. Dakle 

suština ostaje ista samo se mijenjaju neki pojmovi. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

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

 

 Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje rudina te 

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Molve 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO – u šestom mjesecu prošle godine donijet je novi Zakon o 

komunalnom gospodarstvu o kojem ste već puno čuli. Bilo je različitih usklađenja i donošenja 

odluka, a ovu odluku o komunalnom redu mora se donijeti do 04. kolovoza. Imali smo staru 

odluku koja je još iz 2005. godine u kojoj nisu bile navedene stvari koje su sada u ovoj novoj 

odluci navedene.  Odluka je detaljno napravljena i ako tko misli da još nešto treba dodati neka 

predloži.   

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 KATARINA KAPIĆ – samo neka komunalni redar može postupati, to je važno. 

 KAROLINA FRANJO – ako ste vidjeli komunalni redar ima veće ovlasti nego što je to 

bilo prije. Sada smije ući u dvorište i smije legitimirati, a ako se osoba opire tada može zvati 

policiju. 

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

 

Odluku o komunalnom redu na području Općine Molve 
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Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve 

Siniša Frančić. 

 SINIŠA FRANČIĆ – imali smo sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i na javni 

natječaj javila se samo jedna osoba.  To je dosadašnja ravnateljica Sanja Škurdija koju smo mi 

podržali za daljnje obavljanje poslova ravnateljice. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – znači mi nemamo na području općine školovanog kadra koji 

bi obavljao te poslove. 

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

 

Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve  

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2019. 

godinu 

 

 Predsjednik vijeća napominje da su vijećnici primili u papirnatom obliku popis osoba, 

a u odluci je sve navedeno pa nema potrebe naknadno obrazlagati. 

  

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

  

ZDRAVKO TUBA – bio je objavljen javni poziv i tko je htio mogao je u roku od 30 

dana dati svoj prijedlog. 

 

NAČELNIK – radi se o prijedlozima općinskih vijećnika i svih mještana Općine Molve, 

ovdje je osam ljudi koji mogu ostvariti priznanja i zlatni plaket grb Općine Molve. Mislim da 

su se oni svi na neki način iskazali u svojem djelovanju i to je jedna lijepa gesta da se svake 

godine povodom dana Općine možemo podičiti našim Molvarcima te im dati motivacije da 

budu aktivni i da se na neki način natječu da budu bolji i uspješniji u svojem poslu i 

zanimanjima. 

 

 Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

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

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Molve za 2019. godinu 
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Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 NAČELNIK – bilo je riječi o elementarnim nepogodama i nije u redu da se o tome ne 

zna, a radi se o situaciji da imamo od jedne proizvođačke organizacije dopis koji je išao u 

šestom i sedmom mjesecu na Županiju gdje se je tražilo za oko 8 općina proglašenje 

elementarne nepogode za niz nepogoda koje su bile ove godine. Znači bilo je mraza, poplave 

od prekomjerne količine kiše i tuče, te smo slijedom toga zatražili od župana da proglasi 

elementarnu nepogodu za naše poljoprivredne proizvođače koji su oštećeni. G. Štimac je 

svojevoljno predložio da to bude tuča jer je procijenio da bi mogla tuča padati prošli petak, ali 

nije padala tako da je meni rekao da pričekamo. Bila je tuča međutim nije napravila toliko štete, 

a komisija koja je izašla nije napravila nikakav zapisnik o šteti i nije bilo štete, već je bilo od 

kiša, poplava, olujnog nevremena i mraza koje su evidentirane i koje naši ljudi nisu mogli 

prijaviti. G. Štimac je objasnio da će to moći prijaviti samo neka se navede ukupna šteta i 

prikažu kao tuču, mi to ne želimo i jučer sam rekao županijskoj komisiji da se ne igraju s takvim 

stvarima u našoj Općini i da to negdje drugdje rade, a ne u našoj općini da naše povjerenstvo 

odgovara za nečije želje. Javilo se je 18 ljudi koji su prijavili štetu, a možete osobno nazvati g. 

Štimca i s njim se čuti kako bi objasnio. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – hvala načelniku što je to objasnio, a bilo je nezgodnih situacija 

gdje su ljudi pitali gdje je padala tuča. Drugo što sam htio reći malo je stanovništvo i ja sam 

razočaran s vremenom održavanja svečane sjednice koja je tradicionalno bila po danu i misa je 

bila. Pitam zašto vijeće nije imalo točku dnevnog reda gdje bi rekli kad želimo svečanu 

sjednicu. Meni ne odgovara što je u večernjim satima i to nije svečano, sve druge Općine imaju 

po danu svečanu sjednicu i idu na misu. Zbog čega je to na večer u subotu? 

 

 ZDRAVKO TUBA – odluka je donijeta na vijeću u sklopu programa dana Općine Molve 

samo vi ne čitate materijale, pa je malo nezgodno. Što se tiče ostalih općina ove godine sam 

prisustvovao na dosta svečanih sjednica i osim Novog Virja nigdje se ne ide na misu, naravno 

znamo se i ja nisam protiv toga, daleko od toga. Isto će biti kao i prošle godine što sam htio i 

napomenuti pod ovom točkom, a zahvalna misa bude dan kasnije u nedjelju i svi su pozvani, 

ali svatko ima pravo na svoje mišljenje. Stvar je u tome čemu siliti misu ako ljudi ne žele doći 

jer pola gostiju dođe i čekaju dok misa prođe pa onda dolaze na svečanu sjednicu. Ove godine 

je tako, a za sljedeću godinu molim da čitate materijale pa budete vidjeli za što ste digli ruku. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – ovo je jadno i žalosno 25 godina postoji Općina i Kolar je to uveo 

i to je bila svečanost. Možda je nedjelju i vruće i misa je, ali nedjelja je svečanost, a vama 

pojedincima ne odgovara to popodne kada dođu 3, 4 sata treba se ići doma obavljat poslove, pa 

idemo subotu od večera do jutra. Ne sjećam se da se je o tome raspravljalo na vijeću, a vi ste 

donijeli odluku i nema više ništa o tome govoriti. 

 

 ZDRAVKO TUBA – istina je da postoji općina 25 godina i tradicija je bila takva, ali 

ima i drugih stvari koje traju 100 godina kao proštenje u centru, a vi dok ste bili načelnik 

proštenje ste maknuli iz centra. 
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 STJEPAN FOSIĆ – maknuli smo jer nismo dozvolili „šatorašima“ da maste centra i 

uništavaju asfalt.  

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.45 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/7 

URBROJ: 2137/17-01-19-2 

Molve, 19. srpnja 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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