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 ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 13. prosinca 2021. godine 

 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 11, u vijećnici. Sjednica 

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/13, URBROJ: 2137/17-01-21-1 od 9. prosinca 2021. godine. 

 

          Sjednicu je u 12.15 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zdravko Tuba, 

2. Martina Kokša, 

3. Siniša Frančić, 

4. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Zlatko Vargić, 

7. Tihomir Halaček 

8. Stanko Molnar 

9. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

 Nema 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Siniša Danček, pročelnik JUO Općine Molve. 

 

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

8. sjednice Općinskog vijeća nazočno svih 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova "ZA" i 3 glasa „SUZDRŽAN“  usvojilo zapisnik 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 
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1. Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Građenje i 

opremanje dječjeg igrališta u naselju Repaš", 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Molve, 

3. Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Molve na području Općine 

Molve u 2021. godini, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec studeni 2021. godine, 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju na korištenje i upravljanje kombi vozilom 

Vatrogasnoj zajednici Općine Molve 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 9 glasova "ZA" jednoglasno usvojilo Dnevni red 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Građenje i 

opremanje dječjeg igrališta u naselju Repaš", 

 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik.  

Prije uvodnog obrazloženja pročelnik je obavijestio članove Općinskog vijeća da u materijalima koje 

su dobili u vezi ovog projekta stoji da je ukupni iznos 165 tisuća kn, ali to je radni materijal i došlo je 

do promjene u međuvremenu te je ukupni iznos 185.892,00 kn. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK –  Na tragu dosadašnje suradnje sa LAG Podravina pripremili smo ovaj 

projekt. Investicija od 133 tisuće kuna, sufinancirana je od strane LAG-a. Ovaj projekt je prihvatljiv, to 

je specifičan projekt koji financira izgradnju dječjih vrtića i dječjih sprava. Adekvatna parcela za to bila 

je u Repašu, stoga od Vijeća tražim suglasnost, da se možemo javiti odnosno aplicirati na ovu mjeru 

LAG-a pod brojem 3.1.1. Svaki novac koji dođe sastrane je dobrodošao. Ovu razliku do 185 tisuća kuna 

bude pokrila Općina. 

 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Građenje i opremanje dječjeg 

igrališta u naselju Repaš", 

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa  

za sustav civilne zaštite Općine Molve, 

 

 

Uvodno obrazloženje daje pročelnik 
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PROČELNIK  – Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je donijeti Odluku gdje 

se određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Molve. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa  

za sustav civilne zaštite Općine Molve, 

 

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Molve na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

 

 

Uvodno obrazloženje daje pročelnik 

 

 

PROČELNIK  – Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite Općina je dužna jednom godišnje donijeti 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Molve na području Općine Molve. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Molve na području Općine Molve u 2021. godini, 

 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec studeni 2021. godine, 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA - Nije bilo korištenja sredstava pa nema potrebe za raspravom. Predlažem da 

pristupimo glasovanju. 

 

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za mjesec studeni 2021. godine, 
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Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju na korištenje i upravljanje kombi vozilom 

Vatrogasnoj zajednici Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Ovo je na tragu naše vatrogasne zajednice, naših vatrogasaca da im se nabavi 

oprema. To je u planu već 4 godine i ove 2021. godine to se realiziralo. Nabavljeno je vozilo Wolksvagen 

caravelle koje predlažem da se da Vatrogasnoj zajednici na upravljanje da ga mogu korisititi za svoje 

potrebe. Nadam se da bude naša vatrogasna zajednica to prepoznala kao pozitivno i da ga bude koristila. 

Ove godine je bio sastanak sa našim vatrogascima u svibnju ili lipnju i onda su pozdravili nabavu ovog 

vozila kad je bio raspisan natječaj za isti. Također su predložili nabavu jednog navalnog vozila. To bi 

trebalo isto biti raspisan natječaj početkom iduće godine za kupnju tog navalnog vozila da se da našem 

stožernom društvu na upravljanje i korištenje sedam do deset godina ili koliko već bude potrebno. 

Naravno, očekujem da se i postojeća vozila stave u funkciju. Repaš radi na tome, Molve Grede isto tak, 

očekujem i od Molvi isto to, da se kamioni stave u funkciju. Ja kao najodgovornija osoba dužan sam 

voditi brigu o tome i pozivam predsjednika VZO-a koji sjedi do mene da isto radi na tome. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

TIHOMIR HALAČEK – Imam samo jedno pitanje, koliko je vozilo koštalo? 

 

PROČELNIK – ne znam napamet točan iznos, provjerit ću .      

 

Predsjednik vijeća konstatira da u 12,25 sati sjednicu napušta vijećnik Siniša Frančić te je sada na 

sjednici prisutno 8 vijećnika Općinskog vijeća Općine Molve. 

 

PETAR GREGURIĆ - Zahvaljujem se Općini Molve na ukazanom povjerenju i novom vozilu. 

Nadam se da dalje sve bude išlo kak je planirano. Kaj se tiče u vezi ovog prije 

o stavljanju vozila u funkciju ja se nadam da se bude to ostvarilo. Stalno se govori za tjedan-dva pa 

opet tjedan-dva. Ja se nadam da bude, jer ako ne bude ne možemo ići naprijed s onim što smo 

planirali. Toliko od mene, zahvaljujem se. 

 

STANKO MOLNAR – Da li se to vozilo bude moglo dati na korištenje i drugim udrugama i 

društvima? To bude vjerojatno Vatrogasna zajednica utvrđivala uvjete. Vidim da to u zaključku stoji. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Može se dati kao i do sada. Općina je razmišljanja da se može dati kao i do 

sada. Samo da ne bude problema kao prije kad je Vatrogasna zajednica davala DVD-u Molve i slično. 

Radi se o tome svako društvo je autonomno, imaju svoj nadzorni i upravni odbor. Općina njih neće 

ograničavati, ne mogu dati u podnajam ali mogu dati na korištenje. 

 

PROČELNIK – u vezi pitanja cijene nabavljenog vozila, iznos je 321.780,00 kuna sa PDV-om. 

 

TIHOMIR HALAČEK – To je kupljeno za gotovinu? 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Gotovinom je plaćeno. 

 

TIHOMIR HALAČEK – Da li bude kakva naknada uz to, bilo bi lijepo ako vatrogasci to vozilo 

posuđuju da dobiju nekakvu naknadu za to. Bilo bi u redu ako su to vatrogasci dobili da se njima da i 

neki najam za to.  

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA – rečeno je striktno da se ne može dati u podnajam već samo na korištenje. 

Vatrogasna zajednica nije vlasnik pa ne može davati u najam. 
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TIHOMIR HALAČEK – Pardon krivo sam se izrazio nisam mislio na najam već da li vatrogasna 

zajednica bude dobila kakvu naknadu ako ustupi to vozilo.   

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Predlažem da tak ne licitiramo. Vi danas kao Vijeće donosite odluku o 

davanju na korištenje i upravljanje kombi vozilom vatrogasnoj zajednici a oni jel budu 100, 500, ili 

5000 kuna naplaćivali to je nama sada nebitno. To je na upravnom i nadzornom odboru svakog 

društva, u ovom slučaju Vatrogasne zajednice. Vozilo je kupljeno u cijelosti tako da nema nikakvih 

potraživanja od naručitelja. Odnosi između DVD-a i drugih društva ja ne ulazim u to. 

 

PETAR GREGURIĆ – Kaj se tiče dosadašnjeg iznajmljivanja kombija mislim da se stalno postavlja 

pitanje na krivu adresu. To treba pitati predsjednika DVD-a Molve a ne mene. On zna najbolje kako i 

kome su iznajmljivali, ja to ne znam. 

 

TIHOMIR HALAČEK – Primio sam na znanje. 

 

Više nije bilo prijava za raspravu. 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o davanju na korištenje i upravljanje kombi vozilom  

Vatrogasnoj zajednici Općine Molve 

 

 

Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

TIHOMIR HALAČEK – Svi smo tu, kraj je godine. Načelnik je rekao da svaki lukav načelnik sluša 

kaj oporba veli i to iskoristi u svoju korist, tj. u korist Općine. Svima se pomaže poljoprivrednicima, 

obrtnicima. Ima nas puno koji idemo na posao 20-30 kilometara. Kroz osmi mjesec vrtić je zatvoren 

pa apeliram na Vas da probate srediti da se osigura dnevni boravak za djecu u osmom mjesecu za 

roditelje koji rade. Ne idu svi na more, nisu svi moćni i većina nas ide raditi. Nemamo gdje ostaviti 

djecu pa apeliram da se razmisli o tome. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Zahvaljujem se gospodinu Halačeku na prijedlogu, štoviše i mi 

razmišljamo o tome. Svake godine se postavi pitanje – anketa roditeljima da li imaju potrebu za time i 

većina ih odgovori da nema potrebu. Možda se u međuvremenu nešto promijenilo, vidjet ćemo da li će 

se za ubuduće uvesti neka dežurstva. Ono u vezi da budem ja iskoristio kaj oporba veli, nije to u moju 

korist već za korist svih mještana. 

 

 

TIHOMIR HALAČEK – Ja sam rekao da svaki lukavi načelnik sluša i razmišlja kaj oporba veli, ne u 

svoju korist već za korist svih žitelja Općine. 
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Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na 

sudjelovanju i zaključio sjednicu u 12.35 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/13 

URBROJ: 2137/17-04-21-2 

Molve, 13. prosinca 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. 


