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ZAPISNIK 

 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 21. veljače 2022. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/3, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 17. veljače 2022. godine. 

 

 Sjednicu je u 10.08 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. 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 Molve, 

3. Marina Džinić, viša savjetnica za financije i računovodstvo 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 12. 

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 11. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 11. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. godinu 

i projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2022. godini, 
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2.2. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

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

Općine Molve u 2022. godini, 

2.5. Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Molve u 2022. godini, 

2.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Molve za 2022. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 

2022. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći Vesni Rajčić, 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“  jednoglasno usvojilo predloženi Dnevni 

red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. 

godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, 

 

  Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

OPĆINSKI NAČELNIK – Lijepi pozdrav svima. Ovo su ciljane izmjene Proračuna iz razloga 

što su se pojavila poravnanja odnosno situacije povećanja odnosno smanjenja cijene vrtića, plaća 

vrtića i svega ostalog što je potrebno prema Zakonu ispoštovati. Ima pozicija koje trebamo promijeniti 

u osnovnom školstvu, imamo pozicije za naše vatrogasce koji isto imaju potrebe. Kao takav želja nam 

je da se taj rebalans danas usvoji da možemo dalje odgovorno voditi i izvršavati sve ono što je pred 

nama. Naravno tu je i socijalni dom koji je tema, nabava je završena, ali još nije bio odabir ponuda 

tako da o tome ne smijemo pričati, ali imamo naznake da je potrebno osigurati sredstva u Proračunu. 

To je sve ono što su nekakve investicije koje trebamo izvršavati, a u nekakvom narednom razdoblju 

moramo imati pozicije da bi mogli pokrenuti i realizirati iste. 

 

Predsjednik otvara raspravu po prvoj točci. 

 

STANKO MOLNAR – ako nije problem da Marina pročita sa svojeg izvještaja. 

 

MARINA DŽINIĆ – uz ovo što je načelnik naveo što se tiče stavki ukazala se potreba da 

moramo sanirati krovište hale Poler koje je dano na upravljanje Selskom komunalnom društvu, a kako 

bi se uredilo za to je planirano 50 tisuća kuna. Stavka je planirana kroz usluge održavanja zgrada u 

vlasništvu Općine Molve. Također bi se sanirao objekt stare zgrade škole u Gornjoj šumi za što je 
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planirano 60 tisuća kuna. Rekonstrukcija Društvenog doma u Repašu sa 200 tisuća kuna povećana je 

na 300 tisuća kuna kako bi se uredile i doljnje prostorije doma, a prema naputku revizije cilj nam je 

osposobiti što više objekata koji su u našem vlasništvu kako bi one bile privedene funkciji i imale 

svoje namjensko korištenje. Vezano za to također je osigurana stavka za izradu projektne 

dokumentacije. Došlo je do prenamjene izvora financiranja vezano uz otplatu glavnice dugoročnog 

kredita sa prihod od prodaje financijske imovine u iznosu od 450 tisuća kuna na prihod od 

nefinancijske imovine. Načelnik je spomenuo da je planirana stavka uz kapitalnu donaciju DVD-u 

Molve u iznosu od 60 tisuća kuna. Imamo stavku koja je vezana za iznos akontacija administrativnih 

troškova, a odnosi se na nabavu navalnog vozila, a osigurani iznos je 300 tisuća kuna prema nekakvim 

informativnim ponudama osigurava se iznos do 320 tisuća kuma. Vodenica koja je u parku dala je 

svoje pa se osiguravaju sredstva za nabavu nove do iznosa od 50 tisuća kuna. Planira se također 

nabava kanti za domaćinstva do iznosa od 130 tisuća kuna. Stavka za otkup zemljišta povećana je sa 

100 tisuća na 200 tisuća kuna. Također je u planu gradnja grobnice na mjesnom groblju Molve. Svi 

znate da je izvršena rekonstrukcija kino sale kako bi taj objekt mogao doći na korištenje mještanima i 

kako bi se mogla organizirati nekakva kulturna događanja, reprodukcije, kulturne večeri i sl. osigurava 

se stavka vezana za takvu organizaciju kulturnih događanja u iznosu do 100 tisuća kuna. Cilj nam je 

nagrađivati i motivirati sportaše pa se za to osigurava stavka do 50 tisuća kuna i da bi potaknuli 

osnivanje gospodarskih objekata i razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Općine Molve 

planira se također subvencija koja je već bila prethodnih godina a to je subvencija za novoosnovane 

subjekte za što je planirani iznos 60 tisuća kuna dok će sami uvjeti biti propisani Odlukom i Javnim 

pozivom. 

 

PETAR GREGURIĆ – ispravio bih da ova donacija DVD-u nije za Molve nego za Molve 

Grede. 

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

 

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

 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i projekcije za 2023. 

i 2024. godinu 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.2. Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2022. godini, 

2.3. Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.5. Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

2.6. Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini, 

2.7. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2022. godini, 



4 
 

 MARINA DŽINIĆ – sve stavke koje su se obrazlagale tiču se ovih programa tako da 

nema potrebe da se ponavljam pošto je sve rečeno u prvoj točci. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je glasalo objedinjeno za sve navedeno od 

podtočke 2.1. do podtočke 2.7., te je sa 9  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

2.1. Program o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.2. Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2022. godini, 

2.3. Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2022. godini, 

2.4. Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

2.5. Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

2.6. Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju na području Općine Molve u 2022. godini, 

2.7. Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2022. godini, 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Molve za 2022. godinu 

   

Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

PROČELNIK – na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara potrebno je 

jednom godišnje napraviti provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Molve koji je sada pripremljen.  

 

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

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području  

Općine Molve za 2022. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine 

Molve za 2022. godinu 

 

 PROČELNIK – radi promjene nekih osoba navedenih u Planu morali smo uskladiti ovaj Plan 

u kojem je navedeno o kome se radi. 

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9  glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 
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Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2022. godinu, 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o odobravanju pomoći Vesni Rajčić 

 

PREDSJEDNIK – svima je poznata ova situacija, gospođa je dala zamolbu pa predlažem da 

prihvatimo i pomognemo joj koliko se god može. 

OPĆINSKI NAČELNIK – prijedlog je 10 tisuća kuna i to je nekakva naša praksa, a nismo 

puno imali takvih pomoći tako da smo uvijek tu da izađemo u susret i pomognemo u takvim 

situacijama. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Budući da nije bilo prijava predsjednik daje točku na donošenje. 

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

 

Zaključak o odobravanju pomoći Vesni Rajčić 

 

Točka 6.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 STANKO MOLNAR – zanima me ovaj prijedlog odnosno dopis od vrtića naslovljen 

na općinsko vijeće. Zanima me da li su svi upoznati s dopisom budući da je načelnik 

spomenuo jednu stavku vezano za povećanje plaća. Mislim da bi bilo dobro da upoznamo sve 

vijećnike ako nisu upoznati. 

 PREDSJEDNIK – ja sam primio taj dopis i  u naslovu piše meni, načelniku i svim 

vijećnicima, pa pretpostavljam da su svi vijećnici dobili dopis. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – hvala na postavljenom pitanju radi se o sljedećem. Ravnateljica je 

napravila jedan dopis koji ide prema predsjedniku vijeća, načelniku i vijećnicima. Naša intencija je 

bila da na prvom rebalansu damo sve ono što nam nalaže Zakon o predškolskom odgoju i to danas 

činimo, a jako dobro znate kao vijećnik da to tek stupa osmog dana na snagu tako da smatram da o 

tome možemo raspravljati na idućem vijeću koje će biti kroz dva ili tri tjedna. Biti će tu i prijedlog 

općinskog vijeća i mene kao načelnika za visinu osnovice i tada ćemo o tome raspravljati. Mislim da 

je to danas nepotrebno i za to sam da o tome raspravimo a ne da kršimo zakone. 

 STANKO MOLNAR – jasno mi je da prvo mora proći Upravno vijeće da bi došlo na općinsko 

vijeće, ali pošto je bio dopis zanimalo me da li je vijeće s time upoznato. Znam da mora ići rasprava o 

tome. 

 PREDSJEDNIK – materijali za vijeće su već bili poslani kada je došao taj dopis. Uglavnom 

imamo u vidu i biti će na jednoj od idućih sjednica. 

 STANKO MOLNAR  - ovaj projekt Punina života bio je na Županijskoj sjednici, vezano uz to 

rok je peti mjesec 2023. godine. Može li se produžiti taj projekt s obzirom da je još godinu dana rok da 

se završi?  
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 OPĆINSKI NAČELNIK – znači nositelj projekta je samostan i ima rok 36 mjeseci od potpisa 

ugovora, a mi smo partner i nabavljeno je jedno vozilo Bude i drugo. U to su angažirani djelatnici 

Općine, Županije i našeg samostana. Projekt ide prema dikciji i ispunjeni su svi uvjeti za javnu 

nabavu, kada je nabava napravljena čeka se rok 60 dana i siguran sam da će se to napraviti ako se ne 

produži javna nabava ili nešto slično.  

 PETAR GREGURIĆ – postavio bih pitanje komunalnom redaru. Zanima me šodranje putova 

u kojoj je to fazi da li se to radi ili se bude radilo jer ljudi prigovaraju da neku putovi nisu zavoženi i 

da se na neke putove vozi cigla i crijep, na našem smetlištu koje je zatvoreno opet se vozi smeće kraj 

puta da ljudi ne mogu proći autima pa me zanima u kojoj je to sve fazi? 

 DANIJELA PLEMENČIĆ – putevi su pošljunčani ali nisu svi jer je potrošen materijal, treba 

još zavoziti Repaš, a Molve su zavožene. Što se tiče smeća poslana su rješenja o uklanjanju osobi koja 

je bacila smeće tamo gdje ste spomenuli. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – žale se ljudi vijećnicima da putevi nisu pošodrani tako da procijeni 

koliko još treba šljunka da to može Marina u sljedećim izmjenama staviti u Proračun. U kojoj je fazi 

orezivanje raslinja uz puteve? 

 PETAR GREGURIĆ – da tamo gdje je bivša Andrašićeva kuća ljudi ne mogu proći. I da li je 

tko mjerio iza Kokše znadu li se međe? 

 DANIJELA PLEMENČIĆ – to nije put, a poljoprivredni redar je poslao nalog vlasniku da to 

poreže, međutim on to ne želi jer to nije put već njegov vrt. Izmjera međe još nije bila. 

 OPĆINSKI NAČENIK – kada će se maknuti ono drveće s općinske čestice u Sekulini? Ako je 

općinska čestica zašto se to ne očisti? 

 PROČELNIK – čekamo izvješće od policije i kada ga dobijemo bude se maknulo. 

 PREDSJEDNIK – pitao bih za asfalt u Beljevini s čime si upoznata, bude li to riješeno? Treba 

usmeno ljude upozoriti kada je oranje da paze na puteve i da ne nanose blato. 

 DANIJELA PLEMENČIĆ – to je naručeno i rečeno mi je da će u ožujku doći to popraviti. 

 ZLATKO VARGIĆ – što se tiče smeća i mi sami primjećujemo kad idemo na svoje parcele. 

Imam uslikano i stvarno se radi nered, a isto tako je na putu gdje izlazi ININA bušotina navoženo 

kamenje i obzirom da je to moja parcela sada su prošli gredeljom ovi koji rade proširenje prema 

Grkinama tako da su to još bolje nadigli umjesto da su poravnali, pa bi apelirao kada dođe stroj neka 

se natrag poravna. Što se tiče smeća ima ga svugdje i mi kao lovci smo vidjeli kod Drave jedan pojas 

tamo je isto katastrofalno. Znači u samoj šumi imate istovarene čitave prikolice za što ne vjerujem da 

su si vlasnici sami istovarili jer to su flaše, crne vreće, tekstil i svašta pa bi to svaki od nas trebao 

prijavljivati i o tome povesti brigu, a ako se netko zna da se uvedu kažnjavanja. 

 TIHOMIR HALAČEK – tamo uz ogradu netko s namjerom vozi smeće i moja šuma je puna. 

Očistio sam i opet je puna tako da treba komunalni redar potražiti sigurno ostane neki papir, neki trag i 

poslati mu kaznu pa neka si razmisli. A privatno ljudi u svoju šumu ne smiju voziti smeće. 

 PREDSJEDNIK – slažem se sa svim rečenim, ali nije mi jasno, imamo reciklažno dvorište 

gdje se besplatno može taj otpad odlagati i vidim nekoliko metara od reciklažnog u agaciji bačeno 

smeće što je meni nepojmljivo, ali ima ljudi koji si to dozvole. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mi kao Općina još uvijek plaćamo kaznu fondu, koja nije velika, 

zato što se u reciklažno ne vozi dovoljno otpada. Možda treba povećati broj kanti za miješani otpad pa 

ako ih nema dovoljno ljudi bacaju smeće ili ga ne recikliraju. Sada smo podijelili kante i još budemo 
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kupili koliko fali i ako nakon toga bude i dalje smeća onda zbilja netko nekome radi „truca“ za što 

nema potrebe. Samim time se zagađuje priroda i okoliš, devastira se okolina i kunemo se stalno u 

nekakve ekološke normative, a na kraju to ljudi ciljano rade i apeliram ako znadete za nekoga javite 

komunalnom redaru i navodite ih da voze u reciklažno dvorište, a ne da bacaju po šumi. Na žalost 

bude se moralo vlasnike kažnjavati jer je svako dužan održavati svoje zemljište, samo mi nećemo 

nikoga kažnjavati već želimo da se uvede red. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na 

sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.45 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 

URBROJ: 2137/17-01-22-2 

Molve, 21. veljače 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. 

 

 

 

 

 


