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ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 21. ožujka 2022. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/4, URBROJ: 2137/17-04-22-1 od 17. ožujka 2022. godine. 

 

 Sjednicu je u 10.05 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. Stanko Molnar, 

8. Marina Ivančan Krznarić 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

  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 13. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 12. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je  sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 12. sjednice Općinskog 

vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Socijalnog 

vijeća Općine Molve, 

2. Razmatranje i donošenje Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Molve, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Etičkog odbora, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, 

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

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec siječanj i veljaču 2022. godine, 
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6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2021. godini, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 

korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. godini, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

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

nabavu vatrogasnog navalnog vozila putem operativnog leasinga, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Molve, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Molve, 

13. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje, 

14. Razmatranje i donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Molve, 

15. Razmatranje i donošenje Zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Bio 

uljarice d.o.o, 

16. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u 

Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve,  

17. Razmatranje i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Molve, 

18. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“   usvojilo predloženi Dnevni red. 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Socijalnog 

vijeća Općine Molve 

 

 PREDSJEDNIK – vidjeli ste u materijalima da je jedan naš član socijalnog vijeća Željko 

Vincek preminuo pa smo iz tehničkih razloga morali pristupiti zamjeni člana gdje se predlaže da umjesto 

njega novi član bude Đuro Jaković, te s toga dajem ovu točku na raspravu. 

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

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Molve 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – krajem prošle godine donijet je novi zakon o sprječavanju sukoba interesa 

temeljem čega smo morali donijeti etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća i imenovati 

etički odbor. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 
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Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Molve 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Etičkog odbora 

 

PROČELNIK – u etički odbor predlažu se Ivana Vincek za predsjednicu, Petar Gregurić član i 

Zlatko Vargić član. 

 

Presjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

 

Odluku o imenovanju Etičkog odbora 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – bilo je jako puno investicija i jako puno planova, a važno je 

napomenuti da se povećala i naknada od rudne rente pa je moguće i više planirati te izvršavati 

započete projekte, programe i sve one subvencije koje smo imali prošlih godina. Neću ići u 

detalje, svi ste dobili materijale tako da je bolje ako vijećnici postavljaju pitanje nego da se 

ponavljam. Veseli me činjenica što smo likvidni tako da možemo rješavati sve započete 

investicije tako da se zadovolje predškolski, školski odgoj sva naša društva i poljoprivrednici 

koji rade i djeluju na području Općine Molve.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR – vidi se povećanje rente od lipnja do studenog prošle godine od 

4.950.000,00 kn, a za prošlu godinu bila je 1.625.000,00 kn tako da piše povečanje od 217%, 

ali u pravilu je povečanje za 304%. Isto tako u izvješću vidimo višak od 2.000.000,00 kn malo 

više tako da se može reći da bude tih sredstava. Još jedno pitanje ova poslovna građevina u 

drugoj fazi koju Selsko komunalno gradi nisam uspio povezati. Koja je to poslovna građevina? 

I ovo što se tiče HEP-a ugovor za struju to je javna nabava za sve Općinu, Vrtić, javna 

rasvjeta.. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – ovo prvo je krivo Marina izračunala, a za ovu poslovnu građevinu 

to je hala za koju smo digli kredit. Za HEP to je struja za cijelu općinu do sada je bio EON sada 

je dobio HEP kao najpovoljniji. Sada idemo na modernizaciju javne rasvjete postavljamo LED 

lampe i imat ćemo veću uštedu.  

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2021. godine 
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Pod točkom 4., u 10,20 sati sjednicu je, prije glasovanja, napustila vijećnica Martina Kokša. Na 

sjednici je nazočno 7 od 8 vijećnika. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec siječanj i veljaču 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK – nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe za navedeno razdoblje pa 

predlažem da se usvoji ovaj zaključak. 

 

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 siječanj i veljaču 2022. godine 

 

Pod točkom 5., u 10,21 sati sjednicu je napustio općinski načelnik Zdravko Ivančan. 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2021. godini 

 

 PREDSJEDNIK – vidjeli ste u materijalima to su sitna sredstva koja su preusmjerena za 

geodetski elaborat. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2021. godini 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 

korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

 

PREDSJEDNIK – ovdje se radi o 1.050,00 kn koja sredstva će biti utrošena za održavanje 

komunalne infrastrukture. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 

 

Pod točkom 7., u 10,25 sati na sjednicu se, nakon glasovanja, vratila vijećnica Martina Kokša. Na 

sjednici je nazočno 8 od 8 vijećnika.  
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Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2021. godini 

 

PROČELNIK – prema Zakonu o socijalnoj skrbi potrebno je donijeti Izvješće o izvršenju Plana 

javnih potreba u socijalnoj skrbi za ono što se je u 2021. godini napravilo, a u prilogu Zaključka 

je navedeno Izvješće. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Molve u 2021. godini 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. na području Općine Molve u 2021. 

godini 

PROČELNIK – prema Zakonu o gospodarenju otpadom potrebno je usvojiti Izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom za navedeno razdoblje. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017. – 2022. na području Općine Molve u 2021. godini 

 

Točka 10. 

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

nabavu vatrogasnog navalnog vozila putem operativnog leasinga 

 

PREDSJEDNIK – ne znam koliko ste upoznati u razgovoru i dogovoru sa članovima 

Upravnog odbora DVD-a Molve došlo se do nekog zaključka da se nabavi novo navalno 

vozilo. Određene predradnje su već učinjene, ponude su prikupljene i sada bi se pristupilo 

kupnji tog vozila pa predlažem da se ova Odluka podrži, ali prije toga dajem točku na 

raspravu. 

 

STANKO MOLNAR – znači novo vozilo dolazi, ima mjesta za njega?  

PRDSJEDNIK – ima mjesta jer ono vozilo koje je DVD Molve dobio na poklon od Janafa 

preseljeno je u Repaš i poklonjeno DVD-u Repaš. 

PETAR GREGURIĆ  - za sad nema mjesta, ali bi Malgirus  i onaj stari išao van i onda bi 

bilo mjesta, a ostalo bi ovo koje se uređuje i novo. 

PREDSJEDNIK – sve je dogovoreno s vatrogascima i predviđen je još jedan sastanak ovaj 

tjedan. 

 

Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 
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Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za nabavu vatrogasnog 

navalnog vozila putem operativnog leasinga 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Molve 

 

PROČELNIK – sa postojećim davateljem usluge Komunalac d.o.o. ističe ugovor o koncesiji 

sa 01.04.2022., a pošto Općina nije išla u proceduru davanja koncesije, koristi zakonsku 

mogućnost da predstavničko tijelo Općine donese odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sa 

tvrtkom u kojoj sa ostalim općinama ima većinski udio. Zato se predlaže da se donese navedena 

odluka za tvrtku Drava Kom bez raspisivanja koncesije. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR – što mještani dobivaju ovom promjenom znači koji su plusevi i koji 

minusi? 

PROČELNIK – teško je to sada reći budući da s njima još nismo radili. Još važi cjenik od 

Komunalca sve do donošenja novog cjenika. 

PREDSJEDNIK – u sljedećoj točci u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada navedeno je da neće dolaziti do povećanja cijene tj. primjenjivat će se cjenik 

Komunalca, a vremena su takva da ne znamo reći što će biti sutra i svi smo svjesni toga da će 

dolaziti do povećanja. 

 

Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području  

Općine Molve 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Molve 

 

PROČELNIK – nastavno na prethodnu točku, u ovoj Odluci je ugrađen članak da se do 

donošenja novog cjenika primjenjuje postojeći cjenik od Komunalca. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području  

Općine Molve 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 

PREDSJEDNIK – vezano na prethodne dvije točke samim time bi Drava Kom preuzela i 

upravljanje reciklažnim dvorištem. 

PROČELNIK – to se je isto vezalo na koncesiju pošto Komunalac prestaje biti koncesionar, to 

automatski prelazi na novog davatelja javne usluge. 
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Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR – znači što se toga tiče sve ostaje isto, Selsko vrši otkupe u uredovno 

vrijeme koje je bilo i do sada jedino se odvoz prebacuje sa Komunalca na Dravu Kom. 

PREDSJEDNIK – tehnički bi trebalo ostati sve isto. 

 

Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7  glasova „ZA“ i 1 glas "SUZDRŽAN" donijelo 

 

Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Molve 

 

PROČELNIK – pokazala se potreba pošto imamo stari pravilnik pa se donosi sada novi koji je 

uređen na koji način će se ocjenjivati rad službenika i namještenika Općine Molve radi 

podizanja kvalitete i nekih standarda u radu. 

 

PREDSJEDNIK – u materijalima se sve vidi kako će se ocjenjivati vrijednosti, mislim da je 

samo bitno spomenuti da djelatnike ocjenjuje pročelnik, a pročelnika ocjenjuje načelnik. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 14. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Molve 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Bio 

uljarice d.o.o 

 

PREDSJEDNIK – tu se ne radi o kompletnom oslobađanju nego samo vezano uz gradnju 

novoga objekta gdje mi kao Općina podržavamo svako širenje gospodarske djelatnosti pa tako 

i ove tek toliko da im pomognemo, a hvala Bogu da ima nekoga tko želi ulagati u gospodarstvo 

na području Općine pa predlažem da se ovaj zaključak prihvati. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 15. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za Bio uljarice d.o.o. 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u 

Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve 
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PROČELNIK – prijedlog je da se donese nova osnovica da bi se uskladila sa Odlukom o 

materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće 

službenika i namještenika u javnim službama, tako da se predlaže usvajanje ove osnovice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

Pod točkom 16. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću „Pčelica“ Molve 

Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Molve 

PROČELNIK – prijedlog je za donošenje nove odluke pošto je postojeća sastavljena po 

temeljnom Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a u međuvremenu su bile dvije 

izmjene Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora pa da se uskladimo s tim izmjenama 

predlažemo da se donese nova ažurirana odluka. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 17. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve 

Točka 18.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 STANKO MOLNAR – imam dva prijedloga jedan se odnosi na javnu rasvjetu, a radi 

poskupljenja po meni bi bilo u redu da svaka druga lampa svijetli. Mislim da bi bilo u redu da na taj 

način pokušamo uštedjeti ako je to moguće. Mislim da je to jedno vrijeme tako i bilo. Druga stvar su 

autobusne stanice Grede i Gornja Šuma da se vidi jer su stvarno u lošem stanju. Tu ne treba puno 

ulaganja samo da se poboja što bi moglo i Selsko napraviti i da se promijene krovovi na kojima 

prokišnjava. Nije velika investicija, a ljepše bi izgledalo da se to napravi. 

 PETAR GREGURIĆ – što se tiče rasvjete nije mi jasno kome nakon pola noći svijetli, u selu 

je u redu, ali Gornja Šuma i ostalo čemu ta svjetla svijetle. 

 PREDSJEDNIK – jedno vrijeme je bilo da svaka druga lampa svijetli i onda su dolazili ljudi i 

galamili i zato se je ponovno vratilo da sve svijetli. Istina sada su druga crna vremena i vjerujem da ima 

smisla o tome razgovarati. Što se tiče parcijalnog isključivanja kod nas je dobro tu se svaka druga može 

isključiti jer su dva strujna kruga, ali van sela je jako teško ili sve ili ništa. 

 STANKO MOLNAR – treba im samo reći koliko košta ta električna energija. 

 Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.45 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/4 

URBROJ: 2137/17-01-22-3 

Molve, 21. ožujka 2022. 
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                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. 


