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ZAPISNIK 

sa 41. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 27. studenog 2020. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/8, URBROJ: 2137/17-01-20-1 od 23. studenog 

2020. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.03 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Katica Kapić, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Stjepan Fosić, 

8. Franjo Andrašić 

9. Zlatko Vargić, 

10. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Senjan. 

 

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. Lea Tot, vježbenica Općine Molve. 

  

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

početku 41. 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 40. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“, 1 glas „PROTIV“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ usvojilo zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća. 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i  projekcija za 2022. i 

2023. godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2021. godini i 

to: 
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 2.1. Programa građenja objekata komunalne infrastrukture,  

 2.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture, 

 2.3. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

 2.4. Programa javnih potreba u kulturi, 

 2.5. Programa javnih potreba u sportu, 

 2.6. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

 2.7. Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 

 2.8. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, 

 2.9. Program  javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu, 

 

4. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2021. godini,  

 

5. Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, 

 

6. Razmatranje i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu, 

 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih 

stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve 

za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike 

Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, 

 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima 

s područja Općine Molve za školsku godinu 2019./2020.,  

 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima 

s područja Općine Molve za školsku godinu 2020./2021.,  

 

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

za nabavu putničkog višenamjenskog vozila (kombi 8+1) putem operativnog leasinga, 

 

11. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

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

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i  projekcija za 2022. i 2023. 

godinu s Planom razvojnih programa 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  mogu napomenuti da nije bilo značajnih izmjena od prošle 

sjednice od prije dva tjedna, a uglavnom mogu reći da se djelomično prihvaćaju amandmani  g. 

Vargića gdje su pomoći za novorođenčad 10 tisuća kuna s time da se isplata te pomoći dijeli na tri 

godine. Dalje je bio amandman rušenje i zbrinjavanje starih objekata za što je otvorena pozicija od 20 

tisuća kuna i pomoći za fasade s time da se tu bude prihvatio energetski pregled plus djelomično 

gradnja fasade znači energetski pregled prije gradnje fasade i poslije gradnje za što je osigurano 40 
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tisuća kuna u Proračunu. To su najvažnije izmjene, a nove izmjene su još da se u proračun uvrštava 

gradnja ceste u Molve Gredama od društvenog doma sve do crkve u Medvedički što je jako loša 

dionica ceste. 2011.-te godine je prošla na Općinu tako da ju planiramo prijaviti na EU fondove i 

dobiti povrat sredstava, to je jedan od novih projekata. Imamo situaciju za otvorenje nove pozicije u 

2022. godini sa gradnjom mini klaonice gdje naše Komunalno poduzeće ima registriranu 

poljoprivrednu djelatnost i sve uslužne djelatnosti i tu bi išli sa gradnjom mini klaonice koja je nužna 

za cijelu Podravinu ne samo za Molve što je investicija vrijedna oko 4,5 milijuna kuna s kojom bi 

također išli na fondove.  Time bi riješili veći dio problema naših sela tako da bi promovirali naš 

domaći proizvod koji bi mogli i prodavati, ali s povlačenjem sredstava od 80 ili 90 posto što je 

planirano u Proračunu. Nositelj projekta bilo bi Selsko komunalno društvo, a isto tako bi bilo nositelj 

projekta za poslovnu zonu Brzdeljeva 2023. godine gdje se planira benzinska crpka što je na tragu 

prošlih planiranja, pa smo to planirali staviti u Proračun i ići s tom investicijom za što je također 

mogućnost prijave na fondove bez kojih mi to ne bi mogli sami financirati. Ako tko ima pitanja neka 

slobodno postavi. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 prijava za raspravu nije bilo. 

Sjednicu u 10.14 sati napušta zamjenik načelnika, Martin Tuba.  

Na sjednicu se vraća Martin Tuba, zamjenik načelnika u 10.16 sati. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 1 glas 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

Proračun Općine Molve za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu s  

Planom razvojnih programa 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2021. godini 

i to: 

Programa građenja objekata komunalne infrastrukture, 

Programa održavanja komunalne infrastrukture, 

Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

Program javnih potreba u kulturi, 

Program javnih potreba u sportu, 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 

 Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, 

 Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – programi su kao što znate vezani uz Proračun i u svakom programu je 

pojedinačno iz Proračuna iščitano i stavljeno što će se raditi, sve sukladno zakonima, Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu, Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, 

Zakonu o sportu. 

 Predsjednik zahvaljuje na uvodu i otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“ donijelo 
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Program javnih potreba na području Općine Molve u 2021. godini 

i to: 

Program građenja objekata komunalne infrastrukture, 

Program održavanja komunalne infrastrukture, 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

Program javnih potreba u kulturi, 

Program javnih potreba u sportu, 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, 

 Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, 

 Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA -  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu isto je 

vezana na Zakon o proračunu i također je vezana uz donošenje Proračuna i programa. Navedeno je da 

se u Odluci uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Molve, 

njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze 

proračunskih korisnika npr. proračunska zaliha za koju je navedeno 30 tisuća kuna i napisano da 

načelnik može raspolagati sredstvima u slučaju izvanrednih okolnosti. Isto tako ako se radi o 

nekakvom zaduživanju mora se specificirati u toj Odluci. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2021. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene  

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve za 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

  

 PROČELNICA – Zakon o poljoprivrednom zemljištu daje nam jednu obvezu, a to je donijeti 

program za što će se koristiti sredstva za poljoprivredno zemljište. To znači da su ta sredstva 

isključivo namijenjena okrupnjavanju, navodnjavanju, privođenju funkciji, povećanju vrijednosti 

poljoprivrednog zemljišta i kao što vidite tu je 150,00 kn i iz tih sredstava pokrit će se rashodi za 

katastarsko geodetsku izmjeru zemljišta na području Općine Molve, a na temelju toga šalje se izvješće 

Ministarstvu. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Molve za 2021. godinu 
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Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – ovo je isto vezano na tragu prethodne točke i Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu. Tako se isto postupa po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Propisano 

je da se mora donijeti taj Program i za što će se utrošiti sredstva koja su planirana u Proračunu. To je 

3.700,00 kn, a utrošit će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja znači urbana 

obnova i sanacija područja zahvaćena nezakonitom gradnjom. Izvješće se također šalje u Ministarstvo. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo 

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

 

Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2021. godinu 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – pod komunalnim vodnim građevinama podrazumijevaju se građevine za 

javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju. Ovo se radi za 2021. godinu za pročistač. Iz 

Proračuna su navedeni iznosi koji će se plaćati za pojedine investicije i iz čega će se financirati. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo 

 Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih 

stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve 

za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske 

o raspisivanju redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

  

 PROČELNICA – kao što znadete sljedeće godine su redoviti lokalni izbori i donosi se odluka 

o raspoređivanju redovitih sredstava za prvih šest mjeseci i to je navedeno za stranke. Tako da je za 

HSS 3.000,00 kn, za HDZ  2.000,00 kn i člana izabranog iz liste grupe birača g. Stanku Molnaru 

500,00 kn. Također je 10% iznosa predviđenog za manje zastupljeni spol odnosno za žene tako da 

HSS-u ide 100,00 kn i HDZ-u 50,00 kn, a nova Odluka donijet će se nakon izbora za narednih šest 

mjeseci. 

 Predsjednik otvara raspravu 
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 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog s liste 

grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja 2021. 

godine do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih izbora 

za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 

područja Općine Molve za školsku godinu 2019./2020. 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o Odluci za naše đake i studente i svi znadete kakva je 

financijska situacija gdje nismo mogli za 2020/2021. godinu donijeti ovu Odluku za pomoć. U planu 

je da se za šk.god. 2019/2020. donese danas odluka. Za đake je 350,00 kn mjesečno, a za studente 

450,00 kn s time da je u planu da se do 31.01.2021. godine mogu donositi zahtjevi. Ovim bi pokazali 

našim đacima i studentima da mislimo na njih i da će se ova sredstva moći realizirati kako bi pomogli 

našim đacima i studentima. Volio bih da je to bilo prije ove godine je bio pad Proračuna od 2,5 

milijuna kuna i nismo mogli to mogli riješiti.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 STJEPAN FOSIĆ – pitao bih g. načelnika i vas vijećnike, vjerojatno znadete, koje ste 

kalendarske godine izbrisali, otpisali srednjoškolcima i studentima? Izbrisana je jedna kalendarska 

godina ili dvije? Ja to ne pratim, ali znam da se nije riješilo jer se je preskočilo. Djeci ne treba dok se 

udaju nego kad školu završi, onda vraćate. Subvencije sebi budete isplatili, a djeca neka čekaju. Dvije 

godine ne plaćaš ljudima račune čak ni Paši ne plaćaš cijelo ljeto koji je tu kraj tebe, znači Paša Mirko 

mora financirati instituciju Općinu Molve. To je prestrašno i prejadno. Gdje nam je tu reklama? 

Proračun koji ste izglasali s kojim novcem to budete riješili? Ne znam zašto pročelnica na to ne 

ukaziva i stopira. Uzalud ste tu. I ovog Molnara ste „nadrndali“ . Što si mu obećao, brda i doline. 

 STANKO MOLNAR – nemate što Molnara spominjati, ja sam rekao dok je Proračun za 

mlade da sam za. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – molim g. Fosića da se koncentrira na točku. Znam da vi ne 

poštujete mlade nego poštujete samo sebe. Prvo ste poštivali one koji su bili uz vas, pa ste njima 

plaćali unaprijed i čak ima radova koji su plaćeni, a nikad nisu napravljeni i čudi me kako to nikad 

niste reagirali, a sada tu prozivate za nekakve školske godine. Školska godina 2019/2020. ide sada 

znači i bit će riješena početkom godine, a akademska godina završava u listopadu, što vi možda ne 

znate jer nemate završene visoke škole, pa je to idealan momenat kada se svi papiri mogu donijeti. 

Svjesni smo u kakvoj je situaciji država tako da ni jedinica lokalne samouprave ne može bolje 

poslovati i svi smo osuđeni na minimum sredstava kojima moramo raspolagati i voditi Općinu u tom 

smjeru. Naravno Vas to možda smeta što to mladima moramo dati, a Vi ste namjerno davali pomoći 

jer ste mogli davati svojoj familiji, a bili su krediti i vi ste to namjerno napravili to znam i mogu to 

javno reći jer sam načelnik i mogu se tako ponašati. Niste dostojni da se na takav način ponašate i 

odnosite prema meni jer nije vaše pravo u moje privatne stvari zadirati što nema veze s Općinom. 

 STJEPAN FOSIĆ – Zdravko sedam godina si završavao fakulteta dok niste platili s 

općinskim novcem dva puta po 70 tisuća kuna kaj si fakulteta dobio prije nego si postao načelnik i to 

je stvarnost i to je istina. Vama nije dobro. Što smo donesli pomoć djeci koja je bespovratna, a prije su 



7 
 

za djecu bili krediti, krediti koji su se vraćali, a tko je vraćao. Bokčija je vratila dok ostali nisu vratili. I 

to ti je otvorena stavka koju nisi rasčistio od Kolara.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – mogu replicirati kada me već proziva. G. Fosić ulazi u privatne 

sfere i to je njegova želja. 

 STJEPAN FOSIĆ – tko si ti da se ne smije govoriti koji si ti faktor. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – moje privatne stvari nemaš pravo spominjati, ja tvoju selsku 

djecu ne prozivam. 

 STJEPAN FOSIĆ – rekao sam da si općinske novce koristio za završetak fakulteta što je 

profesor napravio studiju sve je to EPP. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ja imam pravo sebe zaštititi, a vaše razmišljanje da je nešto netko 

platio općinskim novcem možete prijaviti jer to i radite stalno i to je jedan vaš dobar put. Poduzet ću 

radnje jer ovo je smiješno 

 STJEPAN FOSIĆ – koga ti budeš poduzeo rekao sam istinu, a vi vijećnici ako ne znate ja 

govorim istinu i to je stvarnost. 

 Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i daje točku na donošenje. 

 Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 10 glasova „ZA" donijelo 

 

Odluku o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve 

za školsku godinu 2019./2020. 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s 

područja Općine Molve za školsku godinu 2020./2021. 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovdje je malo izmijenjeno radi se o tome da zbog prijedloga naših 

mještana idemo da pomognemo za prijevoz i za domove, radi se o tome da se uvodi pozicija od 50,00 

kn za prijevoz unutar županije za đake i srednjoškolce, a izvan županije 100,00 kn. Isto tako je za 

učenički dom 100,00 kn i ako đak koristi prijevoz ne može koristiti studentski dom što je 1.000,00 kn 

godišnje pomoć našim đacima odnosno studentima. Rok je 31.1.2022. da se prijave i da se  isplati one 

naredne fiskalne godine. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 STJEPAN FOSIĆ – opet budem Zdravku odgovorio kud srljaš, kampanju kupuješ, daj 

redovnu pomoć ljudima kako treba i na vrijeme. Sada je Zdravko dobar samo na papiru ili budeš 

svojim pojedincima to dao. Kuda srljaš unaprijed, a nisi četiri godine platio, jesi li u kampanji stalno, s 

kojim novcima to budeš dao? 

 

 STANKO MOLNAR – ako netko ne prijavi smještaj na koji način prijevoz pravda? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – zamišljeno je da se dostavi potvrda gdje je upisan i neće se tražiti 

računi za prijevoze nego će se ići na taj način da pomognemo u tom dijelu na takav način, ili jedno ili 

drugo. A odluka ide da bi naši mladi znali na vrijeme da prikupe potvrde od domova. 
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 Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje.  

 

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

donijelo 

 

Odluku o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve 

za školsku godinu 2020./2021. 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za 

nabavu putničkog višenamjenskog vozila (kobi 8+1) putem operativnog leasinga 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  u Proračunu je bila pozicija za najam kombi vozila. Naši 

vatrogasci već dvije do tri godine traže nabavu kombi vozila, a pošto naše udruge koriste kombi vozilo 

u planu je da im se kupi novo opremljeno vozilo za potrebe vatrogastva tako da na taj način Općina 

ide u nabavu ovog vozila kroz operativni leasing. U Proračunu je otvorena pozicija u iznosu od 

400.000,00 kn, a najam će biti oko 60 tisuća kuna ako se ne varam. 

 STANKO MOLNAR  - nije li bilo rečeno da ovaj vatrogasni kombi koji se otpisuje bude išao 

za udruge? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ne bude išao sve ostaje kod njih, ali on može biti za košarkaše i 

nogometaše. To će biti općinsko vozilo dano na korištenje udrugama i vatrogasnoj zajednici. 

 KATARINA KAPIĆ – znači ono neće biti samo za vatrogasce već će ga koristiti i ostale 

udruge? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – vjerojatno će tako biti, da. Zapravo oni će sami odlučiti o tome, 

ali kada im neće biti potrebno zašto ga ne bi koristile udruge.  

 FRANJO ANDRAŠIĆ – kada smo kod vatrogastva, obnavlja se vozni park, ali htio bih 

staviti u prioritet opremu koja je daleko bitnija vatrogascima od kombija. Sada budemo uložili dosta 

velika sredstva za prijevoz, a da li smo na onom polju dobro poradili. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – općina je popratila i dala financijska sredstva i više nego što su 

potrošili jer još imaju na računu da bi potrošili za tu kapitalnu donaciju. Radi se o tome da bi trebali 

pozvati našu zajednicu i DVD Molve (predsjednika, tajnika, blagajnika) da nam iznesu na sljedećem 

vijeću u kojoj je to fazi jer smo dali novac, a od toga na kraju ništa pa ne znam gdje je zapelo. Tako da 

budete njima postavili pitanje, a ako oni to ne mogu voditi neka kažu da oni to ne budu. Bude netko 

drugi vodio, ali svi se nameću da oni sve rade, a na kraju ne daj Bože da se dogodi nekakva tragedija 

(požar, poplava) da mi nemamo s čime i kako. Znači trebaju staviti račune na stol i objasniti zašto to 

nisu napravili jer se o tome govorilo prije dvije godine na njihovoj skupštini. Ne ulazimo u njihovo 

poslovanje, ali tražimo da objasne financije koje su dobili da opravdaju. Kupili su materijale i sve i 

jedan dio novaca stoji na računu, pa neka to idu rješavat. 

 Predsjednik vijeća napominje da se je rasprava udaljila od točke dnevnog reda. 

 MARTIN TUBA – samo bih izvijestio da su vatrogasci pred kraj s ovim vozilom i trebao je 

majstor struju složiti tako da je vozilo spremno za registraciju tako da sve funkcionira osim struje. 

Kada to bude složeno vozilo bude spremno za intervencije. 
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 ZLATKO VARGIĆ – spominje se operativni leasing, generalno za to vozilo plaćate 

najamninu i vozilo treba održavati po zahtjevu leasinga, a poznavajući kako se radi kod operativnih 

leasinga to su vozila koja se maksimalno koriste. Operativni leasing uzet je za vozilo koje će biti 

povremeno u nekakvom korištenju i nekad preveze grupu ljudi. Po meni je, gledajući ekonomski, 

potpuno neisplativo. Znači budete dali 60 tisuća kuna na godinu za neke povremene prijevoze i na 

kraju isteka tog roka od četiri ili pet godina vi to vozilo uredno vraćate, ovisno o održavanju, niste ga 

amortizirali ni 20%. Kod financijskog leasinga uzimate vozilo da imate na kraju mogućnost otkupa 

vozila, tada se vozilo čuva gdje nakon tog roka od 4-5 godina otkupljujete za ostatak vrijednosti vozilo 

koje niste već platili kroz sam najam. Neovisno o kome se tu radi (vatrogasci, nogometaši, Općina) 

moramo misliti kako u te poslove ulazimo jer oni moraju biti ekonomski i financijski isplativi. 

Trenutno ne vidim svrhu nabave takvog vozila na takav način. Ima dosta rabljenih vozila na tržištu pa 

se može nekakvo kupiti. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – hvala na postavljenom pitanju, financijski leasing je odmah u 

imovini dok operativni nije s time da niste napomenuli da se operativni može kupiti i ima mogućnost 

otkupa, a kamata je oko 3-4% mjesečno na takav leasing i postoji mogućnost bez učešća s time da je 

nama u planu da stavimo 10 tisuća kilometara godišnje što znači da nam bude jako povoljan leasing. 

Na taj način budemo očuvali vozilo kako bi ga povoljno otkupili. To niste znali i na taj način smo 

mislili ostatak vrijednosti otkupiti. 

 STJEPAN FOSIĆ – g. Zdravko srljaš u kampanju. Ovaj kombi, kada sam ja došao, kupio se 

je i vatrogasci su dali 70% svojih novaca, a Kolar je obećao razliku. Taj kombi koji je tu ima 25 tisuća 

kilometara, novi je kombi, a načelnik i Općina su odgovorni za vatrogastvo. Gdje mi imamo vozilo 

koje ima dizalicu da se može podignuti na krov bilo kamo o tome razmišljajte, a o ovom kamionu 

zaboravite priču, novac je otišao, nikad ne bude u funkciji. Tko bude dao za to ateste, nitko struju neće 

slagati već je bilo pet majstora i kamion trune na Grkinama. O čemu vi pričate, vatrogasci sami pričaju 

da to nikada ne bude riješeno i nikada ne bude kako treba.  

 ZDRAVKO TUBA – kakve to veze ima s točkom dnevnog reda to pitaj vatrogasce. 

 STJEPAN FOSIĆ – koje vatrogasce načelnik je zadužen za vatrogasce i vijeće! 

 MARTIN TUBA – kamion ne trune na Grkinama kamion je tu dolje. 

 Predsjednik vijeća prekida raspravu i daje odluku na donošenje. 

Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA" i 4 glasa „PROTIV“ donijelo 

 

Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za nabavu putničkog 

višenamjenskog vozila (komb 8+1) putem operativnog leasinga 

 

Točka 11.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 ZDRAVKO TUBA – sada pitajte o vatrogasnom vozilu i ono što vas zanima, a ne što 

talambasaš bezveze. 

 STJEPAN FOSIĆ – jesi ceker selski, pa pitajte načelnika jel je platio Paši račune! 

 OPĆINSKI NAČELNIK – da ti nisi nekima plaćao unaprijed možda bi mi imali sada 

novaca. 
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 STJEPAN FOSIĆ – jesam platio unaprijed računa 37 tisuća kuna Fidesu što mi je 

kanalizaciju napravio. 

Sjednicu u 10.53 sati napušta Spomenka Žufika. Sjednici je prisutno 9 od 10 vijećnika. 

 MARTIN TUBA – jel nisi pola milijuna kuna svojem kumu unaprijed platio bez odobrenja 

vijeća. 

 STJEPAN FOSIĆ – kojem kumu, Ormancu, dajte jeste cekeri glumpavi! 

 Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.55 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-01/8 

URBROJ: 2137/17-01-20-3 

Molve, 27. studenoga 2020. 

 

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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