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ZAPISNIK 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 25. siječnja 2022. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/2, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 21. siječnja 2022. godine. 

 

 Sjednicu je u 10.00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni sljedeći članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zdravko Tuba, 

2. Martina Kokša, 

3. Siniša Frančić, 

4. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Stanko Molnar, 

7. Marina Ivančan Krznarić 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

  1.   Zlatko Vargić-ispričao se, 

  2.   Tihomir Halaček 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Siniša Danček, pročelnik JUO Molve. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 11. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 7 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 10. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glas "SUZDRŽAN"  usvojilo zapisnik 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine 

Molve, 

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

izgradnju nogostupa i javne rasvjete u Ulici braće Novakovića u Molvama, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan 

prirodnog staništa na području Općine Molve, 
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4. Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o upravljanju, održavanju i visini 

naknade za korištenje mrtvačnica na području Općine Molve, 

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

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec prosinac 2021. godine, 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“   usvojilo predloženi Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine 

Molve 

  

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

  

 PROČELNIK – napravljena je revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom 

i ukazano je da moramo u postojećoj odluci o komunalnom redu dodati da se omogućava osobama s 

posebnim potrebama da se prilagode javne površine za njihovo kretanje. Time smo morali dodati tu 

odredbu u postojeću odluku. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“  donijelo 

Odluku o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Molve 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za izgradnju nogostupa i javne rasvjete u Ulici braće Novakovića u Molvama 

 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – pošto je iznos za ulicu Braće Novakovića veći od 400 tisuća kuna 

pokreće se postupak javne nabave, te predlažem općinskom vijeću da donese ovu odluku kako bi 

krenuo postupak i da se izgradi budući da prije ovaj slučaj nismo mogli riješiti. Nadam se da ova ulica 

bude završena. 

Predsjednik otvara raspravu. 

  

STANKO MOLNAR – zanima me da li će ići nogostup s jedne ili obje strane? 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – nogostup ide uz kuće skroz do zadnje kuće. 

 

Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju 

nogostupa i javne rasvjete u Ulici braće Novakovića u Molvama 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim 

izvan prirodnog staništa na području Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

PROČELNIK – imamo postojeću odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca još iz 

2009. godine, a pošto je 2017. godine donijet novi Zakon o zaštiti životinja napravili smo novu 

odluku koja je prilagođena tom novom Zakonu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na 

području Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o upravljanju, održavanju i 

visini naknade za korištenje mrtvačnica na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – radi se o situaciji da smo konačno dobili od biskupije naše groblje 

na upravljanje odnosno vlasništvo. Ovih dana potpisat će se Ugovor i prepisat će se na Općinu 

Molve. Ono što je bit svega je da svi korisnici grobnih mjesta plaćaju komunalnu naknadu 

odnosno naknadu za svoje grobno mjesto što je zakonski ispravno i mi smo dužni to sprovoditi, 

s toga onda smo iznos korištenja mrtvačnice za korisnike koji nisu na području Općine Molve 

smanjili na 2.000,00 kn jer ćemo im preko grobnih mjesta naplatiti komunalnu naknadu i tako 

će oni sudjelovati u uređenju groblja, košnji i svemu onome što komunalne djelatnosti propisuju. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR – imao bih prijedlog, u članku 6. gdje se iznimno korisnicima kojima je 

prestalo prebivalište unatrag jedne godine idu po prvom članku gdje je naplata 95,00 kn. 

Predlažem da se stavi još da korisnici čiji bračni drug ili roditelji su pokopani na groblju, jer 

ima sigurno primjer da je bračni drug umro, pokopan je u Molvama, a oni su otišli sa djecom 

drugdje živjeti i oni godinama nisu tu, ali sigurno budu pokopani u Molvama. Tako da oni po 

članku 2. plaćaju 2.000,00 kn mrtvačnicu, a po meni bi se iznimno mogao staviti i taj dio da 

oni idu pod tu stavku od 95,00 kn. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – razmišljali smo puno o tome i problem je evo ove godine je 

četvero umrlo, a jedan je s područja Općine Molve. Znači 50 ih umre, a 30 je s područja Molvi 

i stalno se događa da se tu dolaze pokapat jer je besplatno ili slično. Slažem se s tom vašom 

konstatacijom, ali to ćemo uređivati na drugi način kroz komunalnu naknadu jer mi ne znam 

koje je čije grobno mjesto već smatramo da to tako je. Znači ide katastar groblja, upis grobnih 

mjesta i kada budemo imali upis grobnih mjesta ne budemo morali dokazivati i tada budemo 

poništili ovu Odluku na način da ako netko dokaže da je grobno mjesto plaćao i uređivao da se 

ovo stavlja van snage. Problem je ako dođu tri stranca i što onda napraviti? 
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 STANKO MOLNAR – ja govorim ako već ima grobno mjesto. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – sve ja to shvaćam, ali groblje košta, održavanje košta, a ne može se 

ništa naplatiti. 

 

 Budući da više nije bilo prijava za raspravu predsjednik daje točku na donošenje. 

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o izmjeni Zaključka o upravljanju, održavanju i visini naknade za korištenje 

mrtvačnica na području Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec prosinac 2021. godine 

 

Predsjednik navodi da nije bilo korištenja sredstava Proračunske zalihe za mjesec prosinac 

2021. godine, te s toga nije bilo potrebe za raspravom. 

Predsjednik daje točku na donošenje. 

 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za mjesec prosinac 2021. godine 

 

Točka 6.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 STANKO MOLNAR – vidimo da se pastoralni radi, zanima me koliko smo kao Općina 

sudjelovali odnosno koliko se je uplatilo za to? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – uplaćeno je oko dva milijuna kuna plus ova godina milijun 

znači tri milijuna. Prvog srpnja je rok za izvršenje radova, a oni idu punim tempom prema planu. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.15 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/2 

URBROJ: 2137/17-01-22-2 

Molve, 25. siječnja 2022. 

 

 

                  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. 


