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ZAPISNIK 

sa 36. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 20. svibnja 2020. godine 

 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/3, URBROJ: 2137/17-01-20-1 od 15. svibnja 

2020. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.05 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. Zlatko Vargić,  

8. Stjepan Fosić, 

9. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Franjo Andrašić, opravdao izostanak 

2. Katica Kapić. 

 

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 36. sjednice Općinskog vijeća nazočno 9 od 11 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

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

sa 35. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 35. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i  

projekcija za 2021. i 2022. godinu s Planom razvojnih programa, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1.  Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2020. godini,  

2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2020. godini, 

2.3. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2020. godini. 

 

3.  Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve, 

 
4. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje ožujak - travanj 2020. godine, 

 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ o otpisu dugovanja roditeljima čija su djeca bila smještena u Dječji vrtić "Pčelica" 

Molve, 

 

6. Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine 

Molve, 

 

7. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i  

projekcija za 2021. i 2022. godinu s Planom razvojnih programa 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovo su nam prve izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu i ovim 

izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu povećan je ukupan Proračun za 2020. za 

868.500,00 kuna čime  sada iznosi 31.927.953,40 kuna. Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu 

Općine Molve povećana su za 65.000,00 kuna radi ulaganja vezanih uz galeriju, od čega se 25.000,00 

kuna osigurava za uvođenje sustava grijanja. Radovi za galeriju obuhvaćaju sljedeće: ugradnja 

laminata na podove, strop rasvjeta srednje kvalitete, gletanje i bojanje zidova, uređenje ulaza ograde i 

sl. Osiguravaju se sredstva za nabavu trakastih zavjesa koje bi se ugradile u novom društvenom domu 

do iznosa 23.500,00 kuna, a sukladno zatraženoj ponudi. Od subvencija u planu je: 
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• subvencija pčelinjih zajednica za što se osiguravaju sredstva u iznosu do 30.000,00 kuna,  

• subvencija za potporu usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu 

za što se osiguravaju sredstva u iznosu do 100.000,00 kuna, 

• subvencija kamata za poljoprivrednike ( OPG-e, PG-e) i obrtnike za što se osiguravaju 

sredstva u iznosu do 50.000,00 kuna. 

Povećava se stavka planirana za uređenje dječjih igrališta sa 10.000,00 kuna na 30.000,00 kuna 

(uređuje se igralište Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve kako bi se djeci osigurali sigurni uvjeti nužni za 

sigurnu igru), Također, osigurava se stavka za nabavu umjetne trave ispod dječjih igrala dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve do iznosa 20.000,00 kuna. U planu je ograda oko igrališta u Gornjoj šumi do iznosa 

nabave 25.000,00 kuna. 

Osiguravaju se sredstva za nabavu integriranih solarnih led lampi sa pripadajućim rasvjetnim stupom 

(za 5,6 lampi) do iznosa 30.000,00 kuna. 

Povećavaju se sredstva za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta za  350.000,00 kuna. Izvor 

financiranja čine : 85% sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 7,5% Proračun 

Općine Molve i 7,5% Proračun Koprivničko - križevačke županije. Projekt rekonstrukcije društvenog 

doma u naselju Repaš planiran je u iznosu 143.082,50 kuna povećava se za 50.000,00 kuna. 

Za popravak i proširenje hidratantske mreže (prvenstveno servis hidranata na području općine Molve) 

osiguravaju se sredstva do iznosa 70.000,00 kuna. Povećava se stavka planirana za održavanje 

objekata i opreme u vlasništvu općine Molve za 35.000,00 kuna.  Kako bi se proračun doveo u 

ravnotežu povećanje rashoda pokriveno je povećanjem stavke prihoda i to: od rente za 474.500,00 

kuna, prihoda od zakupa zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevinskog otpada za 250,00 kuna, 

pomoći iz Koprivničko-križevačke županije za 26.250,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna – 

kompenzacijske mjere za 70.000,00 kuna te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 

297.500,00 kuna. Projekcije za 2020. i 2021. ostaju nepromijenjene . 

 

  Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – većina ovih izmjena je na tragu da se započete investicije mogu 

realizirati u ovoj godini da bi smo mogli završiti sve projekte koje smo započeli odnosno prijaviti na 

Fond za zaštitu okoliša kako je rekla Marina. Nema velikih izmjena osim na prihodovnoj strani gdje su 

kompenzacijske mjere tako da možemo sve projekte započeti i završiti tijekom 2020. godine. Ova 

godina je jedna od najjačih što se tiče kapitalnih investicija gdje su investicije oko 10 milijuna kuna, a 

kao što znate završile su javne nabave za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta gdje je vrijednost 

investicija 2,7 milijuna kuna, ugovor je potpisan i kroz dva tjedna krenut će se sa radovima. Također je 

završena javna nabava za našu kino salu i javilo se puno izvođača i to će biti završeno kroz nekih 

mjesec dana kada će se sve točno znati. Od manjih investicija tu je uređenje Dječjeg vrtića kako bi 

naša djeca imala uvjete po standardu, a radi se o tome da se postavlja umjetna trava. Društveni dom u 

Repašu putem LAG-a Podravina u iznosu od 143 tisuće kuna biti će riješen tako da mještani Repaša 

imaju iste uvjete kao i naši mještani Molva. Naravno da je tu u pitanju i Gornja Šuma. Tamo imamo 

vrijedne vatrogasce koji sami uređuju društveni dom,  naše komunalno poduzeće im pomaže, a u planu 

je da se tamo postavi dječje igralište kako bi se tamo djeca mogla okupljati. U ovoj cijeloj situaciji 

vodili smo brigu i o našim obrtnicima i poljoprivrednicima za one mjere subvencije umjetnog 

osjemenjivanja, priznaje se još i 2020. godina, tako da ćemo ove godine imati mogućnost dati im da 

ostvare te subvencije i pomognemo. Nadam se da će ova kriza brzo završiti tako da im ne ugrožava 

poslovanje. U planu je postavljanje solarnih lampi na groblju i uređenje okoliša, a također je u planu 

uređenje galerije. 
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 STJEPAN FOSIĆ – osam godina smo na dječjim igralištima, Đurđevačka 2013., Medvrti 

2013., Sigečec 2013. Nisu nam prioritet dječja igrališta.  Kakva korona, korona je od 2013. u Općini 

Molve. Nemam ništa protiv igrališta, ali koliko djece ima u Gornjoj Šumi, nisi osnovne stvari riješio u 

selu. Gdje je revolving kredit u Proračunu? Ne znam jeste li dobili te novce ili niste, nemam pojma što 

se događa. Razgovarajmo o ozbiljnim stvarima zato i jesmo tu, a Zdravko Ivančan priča o dječjim 

igralištima. Recite mi za koga uređivati kino salu, a čekaju nas veliki problemi kada izgubimo spor to 

je sve skupa 20 milijuna kuna, ne shvaćam. Ne morate mi ništa odgovarati jer su to sve laži i neistine, 

a gdje je stavka u proračunu od 5.600.000,00 kn? Prvo treba imati otvorenu stavku u proračunu onda 

idemo u nabavu. Odgovorite mi to. 

  

OPĆINSKI NAČELNIK – vi ste G. Fosić bili načelnik i žalosno je što ne znate isčitati pozicije u 

Proračunu. Pozicija za nerazvrstane ceste i kino salu bila je još prošle godine i to jako dobro znate jer 

je bila suglasnost Vlade RH i to smo vam dali na stol što vi očito niste pročitali. Znači sredstva su 

osigurana i idemo u investicije, a da nisu sredstva osigurana ne bi ni išli u investiciju, odnosno ne bi 

raspisivali javnu nabavu. Malo prije ste rekli što će dječja igrališta i kino sala, kino salu ste od prvog 

dana potencirali da se treba uređivati i kakav sam ja to načelnik da to ne uređujem jer je u centru ruglo. 

Ruglo je i naša zgrada i nadam se da ćete i za to reći jednog dana idemo i to rješavati i sanirati. Kino 

sala je bila vaša i mi smo to prihvatili da idemo sa uređenjem, a što nema mladih jako dobro znate da 

ste sve mjere populacijske i vrtićke politike ukidali tako da je sada situacija da razred broji osam 

učenika, a sa svojih 20 milijuna niste mogli za to dati. Đurđevačka ulice je problem aglomeracije isto 

tako je i za Sigečec, Čingi Lingi, te poslovna zona Brzdeljeva gdje imate i vi svoje zemlje. U planu 

nam je da se sve uredi i da povučemo sredstva. Već smo uspjeli riješiti sanaciju pročistača kojeg ste vi 

isključili bez ikakvih dokaza da je to ispravno.  Sad razmišljam da stavimo točku dnevnog reda za to i 

da nam vi objasnite zašto ste ga isključili. Treba netko odgovarati zašto to tolike godine stoji i zašto je 

takva šteta napravljena jer je investicija 2,5 milijuna kuna. Pitanje je zašto ste to vi isključili i zašto je 

tolika šteta nastala? Za tu investiciju smo uspjeli dobiti od Hrvatskih voda 80% što je za glavni 

kolektor koji vodi do pročistača investicija preko 3 milijuna kuna. Kako će općina snositi tu cijenu 

koju bude morala dati, to nam objasnite. Ono što govorite za dječja igrališta, bavite se svojom 

politikom i udbaškim metodama koje su prošle komunističko razdoblje gdje ste se vi dobro slagali, a 

očito u današnje vrijeme to tako ne funkcionira već treba ići sa činjenicama i dokazima. Ja sam 

odgovoran načelnik i ponašam se u skladu sa normama, propisima i onim što me zakon obvezuje i 

dozvoljava, a ono što vi mislite da nije tako i pokrećete razne procese na koje se uredno odazivamo i 

dokazujemo se. To je vaš put, naš nije takav, već gledamo sve Molvarce kao stanovnike i žitelje 

Općine Molve. Medvrti je isto jedna zanimljiva tema pitao bih vas tko je bio stručni nadzor koji je 

dozvolio da se cijevi onako postave da se sada ne može ništa napraviti. Prije je bilo više novaca pa se 

je tako radilo, a sada toliko novaca nema  ali se radi. Evo za Novi Vinodolski nema kupaca, a tako je 

vrijedna investicija koju ste nahvalili i svi mi smo sudionici toga. Od osam natječaja nitko se nije javio 

tako da sam razmišljanja da se to uredi u starački dom, idemo na kredit za koji se nadam da budete dali 

suglasnost da se digne kredit i pokrene ta mjera da se to uredi.  

 

 STJEPAN FOSIĆ – što se tiče pročistača. Lažete. Da li vas nije strah Boga, pročistača nisam 

ja radio nego ga je vaš Kolar radio. Pročistač nikad nije bio ugašen nego je bio ugašen dva sata kad se 

je čistilo i ispumpavalo smeće. Tada ste digli galamu da smo ga ugasili, ali drugu stvar ću vam reći 

dok je Kolar to radio s Tošom. U Krbuljinu postavljene su cijevi i stavljena je košuljica da cijevi ne bi 

propale. Dok je to bilo raskopano osobno sam tamo otišao i cijevi nisu bile spojene da dihtaju nego su 

bile raširene i cijevi su spuštene u šodar u izvor zdenca. Kada sam to rekao za dva dana su sve 

zametali i cijevi nisu dirali. Znači voda je izvirala iz zdenca i pročistač je radio godinama i pumpao 

vodu s pijeskom tako da je uništen, a nije ga Fosić uništil.  Jedini je problem što je trebalo te cijevi 



5 
 

izvaditi i složiti, te postaviti plastične cijevi koje ne bi dozvolile da podzemna voda ulazi unutra. 

Kanalizacija ni ne dođe do pročistača, dođe kad su oborinske kiše i sva kanalizacija stoji po ulicama. 

Dok se jednoga dana to zaštopa onda budu problemi. A Fosić ga nije ugasio bio je ugašen na dva sata i 

tada ste zvali inspektora, a vi stalno optužujete Fosića i ja vas optužujem, ali govorim istinu. 

 

 ZDRAVKO TUBA – molim da se držite točke dnevnog reda koja se odnosi na Proračun. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Nijemci su ti koji su vodili upravljanje našim pročistačem i nije 

bio na dva sata isključen već je stalno isključen. Druga situacija koja je tu bitna je ta da oni ljudi koji 

su vreće s pijeskom sipali u pročistač su spremni to na sudu potvrditi i mene zanima zašto ste ga s 

pijeskom punili, odnosno u uređaje koji odjeljuju pijesak. Volio bih znati zašto se to pjeskari na 

pročistaču, a cijevi su se razdvojile jer je korijen od akacije probio, ali to je u planu da se sanira. Vi ste 

bili vijećnik zašto niste prijavili nepravilnosti koje su rađene. Kasnije ste bili načelnik i niste ništa 

pokrenuli, a sve ste znali. Nemate ni jednu studiju da je to neispravno. 

  

 STJEPAN FOSIĆ – Kolar je napravio dozvolu za cijele Molve, a vama je proračun samo broj 

na papiru koji nema s ničim veze. 

  

 ZDRAVKO TUBA – to slušamo svaki puta na vijeću molim vas da prekinete s raspravom. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Općina nije u sustavu PDV-a i ne može ostvarivati dobit to je 

svima jasno,  a imovina u pripremi iznosi 4 milijuna kuna i volio bih da napravimo jednu sjednicu na 

kojoj nam budete rekli kako da tu imovinu u pripremi završimo.  

 

 STANKO MOLNAR – ja bih samo pitao za stavku otkup zemljišta uz nerazvrstane ceste 

možete mi razjasniti to? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – 2014.- te godine je bila jako velika poplava u Marijanskoj ulici i 

Hrvatske vode su došle, podigle nasip na svojem zemljištu da bi došlo do toga da ljudi nisu mogli uz 

kanal Komarnicu dolaziti na svoja zemljiša u „Novama“.  Tu smo napravili geodetski elaborat od 120 

tisuća kuna i procjenu, a kada budemo financijski spremni pozvat ćemo ljude da li se slažu da se tu 

napravi nova cesta i nova parcelacija. To je put koji dok ne bude naš ne smijemo ga održavati, a sudski 

vještak je izašao na teren, geodeti su snimili trasu i ne budemo navozili šljunak dok put ne bude naš. 

Sada je to nužni prolaz i trenutno ne možemo drugačije postupiti. 

Predsjednik vijeća prekinuo je raspravu pod prvom točkom i daje točku na donošenje. 

Budući da više nije bilo prijava, predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 

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

„SUZDRŽAN“ donijelo 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2020. godinu i  projekcija za 2021. i 2022. godinu 

s Planom razvojnih programa 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2020. godini, 
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Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2020. godini, 

Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2020. godini. 

 

 Budući da se programi vežu na Proračun  i objašnjeni su u prvoj točki, nema potrebe za 

posebno obrazloženje.  

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

donijelo 

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2020. godini, 

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2020. godini, 

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Molve u 2020. godini. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Programa mjera za mlade na području Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  ovo je isto potpora koja je jako dobro korištena prošlih godina i 

to je mjera za mlade do 45 godina. Znači cilj nam je što više mladih zadržati. Mogu vam reći i 

pohvaliti naše mlade u aktivnostima, da ne odlaze iz Općine Molve, te ulažu kod nas. Kupuju kuće i 

sve što se ponudi proda se tako da nam je cilj tu mjeru nastaviti. Cilj je 25.000,00 kuna po zahtjevu da 

se može odobriti i to je ove godine prošireno. Uz onaj porez od 3% koji se plaća Općini se vraća u 

100% iznosu, kamate na kredite u 6% iznosu i priključci na infrastrukturu (plin,struja,voda). Moraju 

dostaviti dokaze o plaćanju, a ove godine ide i građevinski materijal. Da bi sredstva ostvarili moraju 

donijeti račune da su kupili te stvari i da su postavili na svoj objekt koji se renovira ili novi objekt. U 

Proračunu je osigurano 100.000,00 kn što je za četiri pune mjere, ali nitko do sada nije ostvario više 

od 10.000,00 kn. Ukoliko  bude trebalo više novaca, bude se rebalansom to pokušalo omogućiti. Ovo 

je jedna mjera koja je saživjela, a naš plan je da im se pomogne. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 STANKO MOLNAR – ako netko nema kredit, a radi priključak vode, struje i plina dobije 
100% iznosu? U točci 4. u programu tu stoji iznos od 10 tisuća kuna, ako potroši 100 tisuća 

maksimalno se vraća 10 tisuća? 

 OPĆINSKI NAČELNIK  - da. 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo  

Program mjera za mlade na području Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje ožujak - travanj 2020. godine 

 

 Pošto nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe za navedeno razdoblje nema potrebe za 

raspravom, predsjednik vijeća daje točku na donošenje. 
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Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je 7 glasova „ZA" i 2 "SUZDRŽAN" donijelo 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za 

razdoblje ožujak - travanj 2020. godine 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Pčelica“ o otpisu dugovanja roditeljima čija su djeca bila smještena  

u Dječji vrtić "Pčelica" Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje Siniša Frančić predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve. 

 

 SINIŠA FRANČIĆ – ovdje se radi o Željku i Mihaeli Šignjar iz Repaša čiji dug se vodi od 

2015. godine, Željko je preminuo, s supruga se odselila u Rumunjsku. Radi se o dugu od 1.350,00 kn 

pa je prijedlog da se to otpiše budući da se nema od koga naplatiti. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ o otpisu 

dugovanja roditeljima čija su djeca bila smještena  

u Dječji vrtić "Pčelica" Molve 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Poziva na donošenje prijedloga za dodjelu  

javnih priznanja Općine Molve 

 

 ZDRAVKO TUBA – svake godine imamo ovu točku i stvar je vrlo jasna svima, a kakva će 
biti proslava dana Općine Molve ovisi o situaciji i mjerama, a nadamo se da će sve biti normalno da 

možemo u nekim normalnim okolnostima obilježiti taj dan. Predlažem da donesemo ovaj poziv. 

 
Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" i 1 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Poziv na donošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve 

 

Točka 7. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 STANKO MOLNAR – ljudi su me pitali što je sa učeničkim i studentskim stipendijama, ako 

može kakva informacija. 

 Sjednicu u 10.56 sati napušta Stjepan Fosić. Sjednici je prisutno 8 od 9 vijećnika. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – možeš javnosti prenijeti da su prijave u obradi i čim budu 

obrađene bude isplaćeno. Trenutno imamo puno posla i Marina ide na godišnji tako da nismo stigli 

radi izdavanja propusnica. Koristim priliku da se zahvalim Martinu Tuba predsjedniku stožera civilne 
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zaštite na trudu, kao i zaposlenicima Općine kod izdavanja propusnica i sretan sam što nije bilo 

ekscesa. Korone na Molvama nije bilo što nas posebno veseli. Nagoviješta se drugi val na jesen, ali mi 

smo spremni i znamo kako se treba ponašati tako da nećemo dozvoliti da se takvo nešto dogodi. 

 MARTIN TUBA – želio bih informirati sve vijećnike kako funkcionira stožer civilne zaštite 

Općine Molve. On je ustrojen tako da imamo na raspolaganju operativne snage vatrogasce iz svakog 

područja (Molve, Repaš, Molve Grede, Gornja Šuma), također je aktivno i naše komunalno poduzeće 

koje je ophodilo kritična područja. Moramo slati izvješća na dnevnoj bazi i slušati preporuke na 

nacionalnom nivou te izvršavati preporuke koje su nam dane na obavljanje. Moram se zahvaliti 

djelatnicama Jedinstvenog upravnog odjela jer su bile prve od pomoći i na vrijeme smo sve odradili 

što smo trebali. 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.59 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-01/3 

URBROJ: 2137/17-07-20-3 

Molve, 20. svibnja 2020. 

 

      ZAPISNIČAR:                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                         Zdravko Tuba 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


