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ZAPISNIK 

sa 46. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 2. travnja 2021. godine 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/4, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 29. ožujka 

2021. godine. 

 

          Sjednicu je u 9.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Valentina Kopričanec, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Spomenka Žufika, 

5. Mirko Paša, 

6. Zlatko Vargić,  

7. Stanko Molnar, 

8. Franjo Andrašić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Katica Kapić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Stjepan Fosić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

 

1. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

2. Siniša Danček, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo. 

 

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

početku 46. sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 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 45. sjednice Općinskog vijeća. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" usvojilo zapisnik sa 45. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Molve za 2020. 

godinu, 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2020. godini,  

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2020. godini,  

4. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za mlade na 

području Općine Molve u 2021. godini,  

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup prostora Lovačkog doma „Beljevine“, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zemljišta Selskom 

komunalnom društvu d.o.o. Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Selskom komunalnom društvu d.o.o. 

Molve na Odluku o dodavanju djelatnosti prema NKD-u 2007  

8. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

 Predsjednik je upitao ima li tko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – s obzirom da imamo točke što se tiče mladih dao bih prijedlog da se 

dnevni red proširi sa još jednom točkom, a radi se o usklađenju ili prilagodbi još jedne mjere za mlade 

za one koji imaju djecu u ovoj godini i radi se o prilagodbi prema amandmanu odnosno prema 

prihvaćenom Proračunu pa da se ta točka u ovom sazivu raspravi i prema tome se donese odluka kako 

bi znali dalje komunicirati sa tim mladima. 

 

 ZDRAVKO TUBA – dajem odgovor na ovaj prijedlog, naime mislim da nećemo moći usvojiti 

ovaj prijedlog iz razloga što nismo pripremljeni za tu točku i teško je sada govoriti o nečemu o čemu 

ne znamo ništa konkretno. Za neku drugu sjednicu budete pismeno pripremili o čemu se točno radi pa 

će neko drugo vijeće o tome raspraviti. Dajem na glasanje ovaj prijedlog izmjene dnevnog reda. 

  

 Predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen i daje na usvajanje dnevni red koji je 

primljen u materijalima. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova "ZA" i sa 3 glasa "SUZDRŽAN" usvojilo 

Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna  

Općine Molve za 2020. godinu, 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovaj izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za 2020. godinu 

općinski načelnik dužan je dati predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja 2021. godine, a s 

obzirom da mi nećemo nakon raspuštanja općinskog vijeća imati sjednice tijekom petog mjeseca bili 

smo u obavezi da taj izvještaj o izvršenju podnesemo na ovom zadnjem općinskom vijeću. Što se tiče 
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izvještaja o izvršenju bitno je pravilnikom o godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna da se 

pridržava propisanih članaka, da u sebi sadrži opći dio proračuna, posebni dio proračuna, izvještaj o 

zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i obrazloženje 

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka koje ste vi dobili, a uz to ste dobili i plan razvojnih 

programa odnosno izvršenje plana razvojnih programa tako da ste detaljno mogli iščitati kroz 

obrazloženje pojedine stavke realizacije u odnosu na plan. Samog rezultata poslovanja Općine kao i 

Dječjeg vrtića mi smo se već dotaknuli na prethodnome vijeću kada smo govorili o godišnjim 

financijskim izvještajima za Vrtić i Općinu, a ovaj izvještaj prikazuje samo jedan konsolidirani 

izvještaj odnosno cjelokupan rezultat poslovanja i Općine i Vrtića pa bih samo ponovila da je s 

31.12.2020. godine rezultat poslovanja Općine i Vrtića ukazuje za Općinu manjak od 4.362.554,34 kn 

dok je za Vrtić manjak prihoda i primitaka iznosio 62.962,76 kn. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

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

donijelo 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve za 2020. godinu 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2020. godini,  

  

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ – ovo izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2020. godini donosi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i 

dužno ga je donijeti predstavničko tijelo zajedno sa donošenjem Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna. Sam izvještaj ukazuje na planirane stavke kroz 2020. godinu i njihovu realizaciju u odnosu 

na Plan. Sa detaljnim obrazlaganjem pojedinih stavaka vi ste u materijalima dobili koliko je bilo 

zadnjim izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture pojedina stavka 

planirana kroz Proračun i kroz Program i sukladno tome napravljen je izvještaj koji se poziva na te 

stavke i pokazuje njegovu realizaciju.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2020. godini,  

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2020. godini,  

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ – ovaj se Program također donosi sukladno Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu koji isto mora ići zajedno sa izvršenjem Proračuna za 2020. godinu i poziva se iz 

pojedinih stavki iz Proračuna u smislu prikaza koliko je bilo planirano i realizacija. Za 2020. godinu 

ukupno je bilo planirano 2.180.450,00 kn, a realizacija po Programu iznosi 1.567.072,23 kn. 

 Predsjednik otvara raspravu. 
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 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2020. godini 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za mlade na 

području Općine Molve u 2021. godini  

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – ovdje se predlaže izmjena i dopuna u odnosu na onaj osnovni Program mjera 

za mlade na području Općine Molve u 2021. godini. U članku 1. naveli smo izmjene, a najbitnija stvar 

je da bi prava iz tog programa mogle ostvariti i osobe s područja Općine Molve koje su ulagale u 

adaptacije nekretnine programa na području Općine Molve uz dopuštenje vlasnika nekretnine ako 

imaju isto prebivalište kao i vlasnik nekretnine. Te osobe trebale bi imati račun kao dokaz ulaganja u 

predmetnu nekretninu, a priznavali bi se računi za ulaganja od 2017. do 2021. godine. Drugo što se je 

mijenjalo u članku 9. osnovnog Programa da bi se zahtjevi podnosili zaključno do 31. siječnja 2022. 

godine ili do utroška ukupno planiranih sredstava u Proračunu Općine Molve, a podnositelji zahtjeva 

ostvaruju ta prava počevši od 01.01.2021. godine. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas "SUZDRŽAN" 

donijelo 

Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za mlade na području Općine Molve u 

2021. godini, 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup prostora Lovačkog doma „Beljevine“ 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – na prošloj sjednici bilo je pitanje da li bi to išlo u koncesiju ili klasični zakup 

pa smo mi to dodatno provjerili i problem je u onome što smo rekli prošli puta a to je da je koncesija 

vrlo precizna i koncizna i došli smo do zaključka da je jedina realna opcija kroz ovaj zaključak o 

davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup prostora gdje smo stavili 

članak da općinski načelnik ne može sklopiti pravni posao s udrugom ili društvom s područja Općine 

Molve ukoliko je unatrag pet godina bio u upravljačkim tijelima od neke od navedenih udruga, a može 

se i u uvjetima za zakup staviti bodovanje koliko je neka udruga pridonosila i sudjelovala na području 
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Općine Molve u lovstvu i ribolovu i sl. Uglavnom jedino realno je zakup, a koncesija je 

prekomplicirana i s koncesijom ne možete imati manevarskog prostora. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glas "SUZDRŽAN" 

donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje 

 u zakup prostora Lovačkog doma „Beljevine“ 

 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zemljišta Selskom 

komunalnom društvu d.o.o. Molve, 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – ovdje se daje Odluka o davanju određene katastarske čestice zemljišta na 

upravljanje i korištenje Selskom komunalnom društvu, a njima je to zemljište potrebno da bi se mogli 

kroz upisnik Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javljati na programe i 

mjere koji se financiraju iz Europskih fondova pa se s toga predlaže donošenje takve odluke. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

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

glas "SUZDRŽAN"  donijelo 

Odluke o davanju na upravljanje i korištenje zemljišta  

Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve, 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Selskom komunalnom društvu d.o.o. 

Molve na Odluku o dodavanju djelatnosti prema NKD-u 2007  

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – ovdje se predlaže donošenje zaključka o davanju suglasnosti na dodavanje 

djelatnosti prema NKD-u a bilo je već rečeno na prošlim sjednicama da se priprema otkup zemljišta 

odnosno darovanje zemljišta Selskom komunalnom društvu na kojem bi se gradila mini klaonica tako 

da se paralelno s time mora ići u proširivanje djelatnosti Selskog komunalnog društva tako da 

općinsko vijeće donosi zaključak u kojem su navedene djelatnosti koje se proširuju, a koje će biti 

upisane u registar trgovačkog suda. 
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 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo.  

 

 Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa "SUZDRŽAN" 

donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti Selskom komunalnom društvu d.o.o. Molve na Odluku o 

dodavanju djelatnosti prema NKD-u 2007. 

 

Točka 8. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 ZDRAVKO TUBA – malo je nezgodno pošto nema načelnika pa nemate konkretno kome 

postaviti pitanja, ali možete u zapisnik pa će načelnik to pročitati i javiti se, a tu je i njegov zamjenik 

pa možda za njega imate koje pitanje. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – pitao bih da li je osposobljen vatrogasni kombi? 

  

 MARTIN TUBA – prije dva tjedna razgovarao sam sa Žufika Tihomirom koji je rekao da je 

pred kraj i da bi trebao biti uskoro gotov i da samo treba postaviti lampe za osvjetljenje. Imam 

informaciju što se tiče cijepljenja jučer je bio kolegij u Novigradu Podravskom za organizaciju 

cijepljenja naših sumještana i dogovoreno je da će cijepljenje biti 14.4. u Novigradu Podravskom gdje 

bi mi morali dopeljati naše mještane. Radi se o tome da se je najviše građana prijavilo u Novigradu pa 

su iz tog razloga tamo napravili punkt za cijepljenje. Mi imamo 190 prijavljenih, Hlebine 250, 

Novigrad 300. Vozit će se po 30 ljudi i kada oni obave cijepljenje vozi ih autobus natrag pa se voze 

drugi, a sve da se ne stvaraju gužve. Još jedna bitna stvar svi ljudi koji su s područja Općine Molve , a 

nisu kod doktora Bahtitija mogu se još prijaviti našem doktoru i prijaviti se na cijepljenje u Novigrad. 

 

 ZDRAVKO TUBA – moram napomenuti da je prvotno bilo dogovoreno kako će cijepljenje 

biti u Molvama u novoj Kino Sali međutim prije nekih 3-4 dana gdin. Ratimir Ljubić je zvao načelnika 

i predložio mu da cijepljenje bude u Novigradu Podravskom što smo mi odbili, a on je naveo razlog da 

je to premali broj. Kategorički smo odbili da se naše ljude vuče u Novigrad na cijepljenje. 

 

 MARTIN TUBA – bez obzira kako to sada izgledalo ne radi se o jednom doktoru nego o timu 

od 30-40 ljudi koji cijepe, znači mogu cijepiti svakih 10 minuta 30 ljudi. U Koprivnici su za 6 sati 

pocijepili 1600 osoba, a da bi se osiguralo nesmetano i kontinuirano cijepljenje treba 30 volontera koje 

bi trebala osigurati Općina Molve to će osigurati općina Novigrad a mi moramo osigurati čovjeka koji 

bude dopeljao ljude tamo. Na taj punkt će doći 750 ljudi i na to je doktorica rekla da to nije puno ljudi 

tako da mi ne mislimo da je 250 ljudi puno, a naš doktor Bahtiti je sam pocijepio oko 30-40 ljudi koji 

su stariji i nepokretni koji ne mogu doći na punkt. 

 

 SINIŠA FRANČIĆ – mogli bi napraviti kampanju i pozvati ljude da se cijepe tako da bi to 

mogli i tu obaviti. Dosta ljudi ni ne zna da se obavlja cijepljenje  i da se stavi obavijest imali bi više od 

200 ljudi.  
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 ZDRAVKO TUBA – što se toga tiče mislim da ni Općina Novigrad nije imala kampanju, ali ja 

i dalje ostajem kod toga da smo mi odbili da se premješta bilo kamo i tvrdim da je to politikanstvo i da 

se preko tog cjepiva vodi kampanja.  

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – slažem se s time tko bude sada obavijestio ljude da je cijepljenje u 

Novigradu tako da sve to ispada nerealno. Bude li autobus kupio ljude po Repašu i Molvama koji 

nemaju prijevoza.  

 MARTIN TUBA – radi se o tome da se na cijepljenje ne može doći kako tko želi nego se mora 

doći točno na minutu. u Molvama će doktor i sestra obavijestiti točno vrijeme kada tko dolazi ispred 

ambulante gdje ih pokupi autobus i vozi u Novigrad. Doktor ima spisak ljudi. 

 

 STANKO MOLNAR – prema ovome to je jako mali postotak, a ukoliko se sada ne cijepe u 

sljedeća dva mjeseca ne budu došli na red. Ne znam da li su tu uključene samo online prijave ili sve. 

 MARTIN TUBA – sve prijave su uključene. Koliko znam Gola i Legrad su imali zajedničko 

cijepljenje, Drnje i Đelekovec su imali zajedničko s time da je punkt bio u Đelekovcu.  

 ZDRAVKO TUBA – ne razumijem za koga ti radiš. Tebi nije u interesu da naši ljudi u 

Molvama budu cijepljeni nego stalno govoriš da idu tamo. 

 MARTIN TUBA – meni je u interesu da se ljudi pocijepe, a ne da vučemo nekoga tu, a to se 

ne bude dogodilo u dva ili tri mjeseca.  

 ZDRAVKO TUBA – naravno da ne bude ako si protiv toga da dođu tu. 

 MARTIN TUBA – ja nisam protiv toga. 

 STANKO MOLNAR – problem je što je premali odaziv. 

 ZDRAVKO TUBA – moglo se je prijaviti dvije tisuće stanovnika kad oni budu zvali one od 60 

godina. 

 STANKO MOLNAR – znam da su se u Goli cijepili od 19 godina na dalje i sve su cijepili tko 

je došao. 

   

 MARTIN TUBA – nakon 4. travnja će se znati koje cjepivo ide i onda će sestre zvati za 

vrijeme, mjesto i koje cjepivo bude. Isključivo će se pitati da li dolazite ili ne na cijepljenje i oni će 

prema tome formirati grupe.  

  

 ZLATKO VARGIĆ – to je već u tijeku jer je i nas zvala ako bude Astrazeneca jesmo li za ili 

ne, znači već je i to u tijeku što govoriš. Od tih 180 odlučuje već sada da li će se cijepiti sa Astrom ili 

ne. 

 ZDRAVKO TUBA – zna li se tko bude plaćao prijevoz? 

 MARTIN TUBA – Općina bude platila. 

 ZDRAVKO TUBA – pošto nam je ovo zadnja sjednica meni je jako žao da nema više naših 

kolegica i kolega i na kraju ove četiri godine rada želim vam svima zahvaliti na svakom obliku 

suradnje na svakom dolasku, izdvojenom vremenu i na svakoj upućenoj riječi bilo ona pohvala ili 

kritika, a pogotovo hvala svima na konstruktivnim idejama i idejama što i kako da se napravi kako bi 

nam svim skupa bilo bolje u našoj Općini, kako nama tako i našim mještanima. Velika zahvala svim 

službama u Općini koje su nam uvijek stajale na raspolaganju i vjerujem da ako ste tražili bilo kakav 

vid pomoći da ste ju dobili. Naš pročelnik je novi tu, ali u ovih mjesec i pola smo puno surađivali.  

Hvala zamjeniku načelnika, načelnika nema da i njemu zahvalim. Svima vama želim svako dobro u 

budućnosti želim vam da se u ovo kratko vrijeme prije izbora rekuperirate. Svima vama i vašim 

obiteljima svako dobro tijekom ovih blagdana i možda ova korona nije toliko loša da budemo jedni s 

drugima i više se družimo sa svojim ukućanima, porazgovaramo i prije svega da ostanemo zdravi. 

Budite pozitivni i ostanite negativni i cijepite se. Uz zahvalu za rad u ovom mandatu pripremili smo 

vam male poklone. 
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Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 9,45 sati. 

 

KLASA: 021-05/21-01/4 

URBROJ: 2137/17-01-21-2 

Molve, 2. travnja 2021. 

 

 

               ZAPISNIČAR                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Siniša Danček, struč.spec.admin.publ., v.r.                  Zdravko Tuba, v.r. 

 

 

 

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


