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 ZAPISNIK 

sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 30. prosinca 2019. godine 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/19-01/11, URBROJ: 2137/17-01-19-

1 od 24. prosinca 2019. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.25 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. Stjepan Fosić, 

7. Franjo Andrašić 

8. Zlatko Vargić 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, opravdao izostanak, 

2. Katica Kapić, 

3. Mirko Paša. 

 

 

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, 

5. Dinko Borozan, predstavnik medija. 

  

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

početku 33. 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 32. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 32. sjednice 

Općinskog vijeća. 
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Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2019. godinu 

i projekcija za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih programa, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

2.2.  Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

2.3.  Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve 

u 2019. godini, 

2.4.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve 

u 2019. godini, 

2.5. Programa o izmjenama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

Općine Molve u 2019. godini 

2.6.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

2.7.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve 

u 2019. godini, 

2.8.  Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2019. godini, 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za rekonstrukciju društvenog doma/kulturnog centra u Općini Molve, 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Molve – Molve jug, 

Repaš, Molve Grede I. i Molve Grede II., 

 

5. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve 

za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

 

6. Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

Općine Molve u 2019. godini, 

 

7. Razmatranje i donošenje Plana djelovanja Općinskog povjerenstva za procjenu šteta  od  

prirodnih nepogoda Općine Molve za 2020. godinu, 

 

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

 

Na sjednicu u 10.27 sati dolazi Mirko Paša. Sjednici je prisutno 9 od 11 vijećnika 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s  9 glasova „ZA“  usvojilo predloženi Dnevni red. 
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Točka 1. 

Razmatranje  i donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2019. 

godinu i  projekcija za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih programa 

.  Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – krajem svake godine imamo rebalans Proračuna i ovo su 

četvrte izmjene koje poravnavaju pozicije u Proračunu odnosno izvršenje i narudžbu radova 

koji su bili u 2019. godini predviđeni. Jasno nam je da na nekim mjerama nismo prošli, ali nisu 

bile ni otvorene sve mjere. Konkretno to su milijunski iznosi koje nismo mogli aplicirati već 

smo dio ovih investicija prebacili u 2020.–tu godinu. Razmišljajući o započetim investicijama 

iz 2015.-te godine podigli smo kredit što je uključeno u ovu 2019.-tu godinu kao prihodovna 

strana jer se vodi kao i rashod, a tu su i Hrvatske vode i situacije koje smo s njima potpisali što 

su isto milijunski iznosi koji još nisu izvršeni, ali vjerojatno budu u 2020. godini. To su znači 

sve investicije koje se prenose iz godine u godinu, a koje će se izvršavati priljevom sredstava. 

S toga će vam Marina to detaljnije obrazložiti ako treba. 

 Nakon uvodnog obrazloženja, predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

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

"SUZDRŽAN" donijelo  

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2019. godinu i  projekcija za 2020. i 

2021. godinu s Planom razvojnih programa 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2019. godini, 

Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2019. godini, 

Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2019. godini, 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2019. godini, 

Programa o izmjenama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2019. godini 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2019. godini, 

Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Molve u 2019. godini, 

Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području 

Općine Molve u 2019. godini. 

 

 PROČELNICA – ova točka je vezana uz Proračun, znači kada donesete Proračun 

posebnim zakonima je definirano da se moraju donijeti programi u kojima se točno piše za što 

će se sredstva koristiti.  
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 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

 

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

"SUZDRŽAN" donijelo  

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2019. godini, 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2019. godini 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2019. godini, 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Molve u 2019. godini, 

Program o izmjeni Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području 

Općine Molve u 2019. godini. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za rekonstrukciju društvenog doma/kulturnog centra u Općini Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  kao što smo govorili radi se o investicijama iz 2015.-te i 

2016.-te godine koje su započete i koje nismo mogli prijaviti na fondove Europske unije jer ih 

nije više bilo. Prijavili smo dionicu ceste „Mačkove“. Da pojasnim, kada smo krenuli u izradu 

projektne dokumentacije i ucrtavanja putova te kada smo rješavali imovinskopravne odnose 

bilo je moguće prijaviti sve dionice. Nakon toga mogli smo prijaviti samo jednu dionicu ceste 

znači onu koja je bila od našeg najvećeg interesa za što budemo dobili oko 700 tisuća kuna. 

Plaćeno je i ovih dana bi trebali sjesti novci. Da bi olakšali promet kroz Đurđevačku ulicu 

planirana je dionica od M.P.Miškine prema Đurđevcu, a na prijedlog mjesnog odbora planirana 

je i ulica M.P.Miškine da se završi i napravi kružni tok te dionica prema Molve Gredama i 

Repaš „Jade“ što nije asfaltirano što sve iznosi oko 6 km cesta. Što se tiče rekonstrukcije kino 

sale išli smo s prijavom na mjeru 7.4. i bili smo 132  po redu , a crta se je spustila na 127. Pošto 

je Vlada dala suglasnost na zaduživanje idemo u obnovu ove zgrade u jedan multimedijski 

centar. Molim Vas da mi date podršku za pokretanje postupka javne nabave.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu.   

 STJEPAN FOSIĆ -  javna nabava, gospođo  Karolina pomogni Molvama, kada si se 

zapošljavala imala si licencu za javnu nabavu pa ju i sprovedi da se ne troši novac na one koji 

budu provodili javnu nabavu za nas. Ti si Molvarka pomogni Molvama da se to ne plaća jer 

imaš taj papir.  
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 OPĆINSKI NAČELNIK – mislim da Karolina odgovorno radi svoj posao i radi na 

nabavama, a nabave složenog opsega i zahtjevnije naravno da nisu ni prije radili naši djelatnici, 

već su radili sa susjednim Općinama što jako dobro znate. To što ne želite biti u komisiji je vaš 

problem, što znači koliko vam je stalo do javnih nabava. Naravno da će se Karolina potruditi i 

da bude to napravila, ali volio bih da više pomognete, a ne što samo „podbadate“ . Evo budite 

član komisije što meni osobno bude jako drago da bude sve javno i transparentno.  

 STJEPAN FOSIĆ – ne želim biti u niti jednoj komisiji, a Zdravko ti budi načelnik jer 

kad načelnik za nešto govori da je to tak onda je to tak, a ti nisi načelnik. Pogledaj što ti radnici 

rade pod radnim vremenom, tu gazde nema i nisi načelnik. Ne može tebi radnik pod radnim 

vremenom otići na frizuru i biti cijeli dan na frizuri, a na poslu je.  

 ZDRAVKO TUBA – ovo nema apsolutno veze s točkom dnevnog reda. 

 STJEPAN FOSIĆ – nema veze, Zdravko primi se biti načelnik i gazda.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – gospodine Fosić budite kolegijalni nemojte dolaziti u 

Općinu i prijetiti radnicima da su neradnici i da ne rade svoj posao. Ja kao načelnik stojim iza 

njih i iza svakog učinka na poslu i svega što rade. Ako je netko imao bolovanje ili slobodan dan 

što se tiče godišnjeg ili slično to je njihovo pravo što možete provjeriti i možete javno reći da 

ste vidjeli nekoga, ali neću dozvoliti da se na takav način razgovaramo jer su to djelatnici 

Općine Molve koji evo imaju jako puno posla i umjesto da im čestitate na Fondovima koje smo 

prošli i za koja smo dobili sredstva vi ih napadate na način da oni ne rade i to javno širite. Nije 

ovo ni mjesto ni vrijeme da jedni drugima „podmečemo“. To vi mislite da netko samo sjedi za 

računalom i ništa ne radi ili ide prijaviti neki projekt pa ste ga vidjeli jer vi niste ni jedan projekt 

imali niti ste ga prijavili. Molim da se na takav način ne obraćate zaposlenicima jer ste i vi 

zajedno s njima radili. 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 2 

"SUZDRŽAN"  donijelo 

 

Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju 

društvenog doma/kulturnog centra u Općini Molve  

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Molve – Molve jug, 

Repaš, Molve Grede I. i Molve Grede II. 

 

 Predsjednik vijeća napominje da je ovo obrazloženo na prethodnoj točci te otvara 

raspravu. 

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

 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA", 1 "PROTIV" i 2 

"SUZDRŽAN" donijelo 
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Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za rekonstrukciju 

nerazvrstanih cesta na području Općine Molve – Molve jug, Repaš, Molve Grede I. i 

Molve Grede II. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Molve za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA -  krajem svake godine moramo za slijedeću godinu donijeti Plan 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve. U tom Planu razvoja sustava civilne 

zaštite određeno je što je civilna zaštita, koji je stožer civilne zaštite, koje su udruge u tome, 

koliko se sredstava planira, koliko je sredstava utrošeno u prethodnoj godini, detaljno je sve 

opisano i ako imate još kakvih pitanja pitajte. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" donijelo 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2020. godinu s 

trogodišnjim financijskim učincima 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

Općine Molve u 2019. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – Ovo je također vezano uz Zakon o sustavu civilne zaštite, analiza se 

donosi svake godine. Znači vezano uz prethodnu točku ono je bio Plan ovo je analiza stanja po 

tom planu. Mogu reći da je bio redoviti inspekcijski nadzor civilnog inspektora i sve je bilo u 

redu kod nas.   

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" donijelo 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području  

Općine Molve u 2019. godini 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Plana djelovanja Općinskog povjerenstva za procjenu šteta  od  

prirodnih nepogoda Općine Molve za 2020. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 
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 PROČELNICA -  novim Zakonom o ublažavanju posljedica od prirodnih nepogoda 

stupio je na snagu prošle godine i slijedom toga ste u osmom mjesecu na sjednici donijeli i 

imenovali članove u Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Kako bi 

to povjerenstvo moglo djelovati mora se donijeti Plan djelovanja za sljedeću godinu u kojem je 

detaljno opisano koje su obveze povjerenstva, koje prirodne nepogode mogu pogoditi našu 

Općinu i kako se u tom slučaju mora postupati. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova „ZA" donijelo 

 

Plan djelovanja Općinskog povjerenstva za procjenu šteta  od  prirodnih nepogoda 

Općine Molve za 2020. godinu 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 Budući da nije bilo pitanja i prijedloga od strane vijećnika, predsjednik vijeća zahvalio 

je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.50 sati. 

 

KLASA: 021-05/19-01/11 

URBROJ: 2137/17-07-19-3 

Molve, 30. prosinca 2019. 

 

 

ZAPISNIČAR                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Karolina Franjo, mag.iur.                    Zdravko Tuba 

 

 

 

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


