
1 
 

 

ZAPISNIK 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 17. kolovoza 2022. godine 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/8, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 12. kolovoza 2022. 

godine. 

 

 Sjednicu je u 10.02 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. Martina Gazdek, 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar 

2. Marina Ivančan Krznarić 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 17. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 7 od 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati.  

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

sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 16. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Na sjednicu u 10.03 sati dolazi Marina Ivančan Krznarić te je sada prisutno 8 od 9 vijećnika. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju priključka na sustav vodoopskrbe na području 

Općine Molve u 2022. godini, 
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2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 

„Nabava vozila u  sklopu projekta „Punina života““,   

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

radove na rekonstrukciji Društvenog doma u naselju Gornja Šuma, 

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

traktora i ralice za snijeg u sklopu projekta „Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva“, 

5. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju priključka na sustav vodoopskrbe na 

području Općine Molve u 2022. godini  

  

Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo je jedna mjera koja je jako aktualna jer na žalost vidimo šta 

nam se događa. Klima se preočito mijenja i velika je potreba naših mještana da se priključi na vodu. 

Pošto je takva mogućnost da se može to priuštiti mještanima Općine Molve na principu kako je to 

napravila Općina Virje sa Komunalijama, a da podsjetim mi smo suvlasnik Komunalija Đurđevac i na 

taj način možemo direktno s njima sklopiti nabavu priključka za vodu. Cijena po kućanstvu iznosi 

6.498,00 kn uz sto postotno financiranje priključka, dok je na ljudima samo da ishode izvod iz 

katastarskog plana, uvjerenje da je građevina evidentirana prije 1968. godine ili da ima uporabnu 

dozvolu i ove ostale dokumente koji su potrebni da se to ishodi i direktno sa Komunalijama budemo 

izvršili radove i priključak na vodu naših mještana. 

 

 Na sjednicu  u 10.05 sati dolazi Stanko Molnar te je sada prisutno 9 od 9 vijećnika. 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

PETAR GREGURIĆ – ovdje je navedeno da treba uporabna dozvola?  

 

PROČELNICA – objekt treba biti legaliziran, a ja sam se čula sa direktorom iz Komunalija 

koji mi je rekao da treba i izvadak iz katastarskog plana za građevinu. 

 

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

  

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

 

Odluku o sufinanciranju priključka na sustav vodoopskrbe na području  

Općine Molve u 2022. godini 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave „Nabava vozila u  sklopu projekta „Punina života“ 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – u tom projektu predviđena je nabava dva kombi vozila za prijevoz 

naših korisnika koji će taj dom za starije koristiti. Jedno vozilo je nabavljeno s obzirom da je prošle 

godine postupak javne nabave napravljen sa župom, a sada je na Općini da to pokrenemo. Predviđeni 

iznos je 256.000,00 kn plus PDV tako da se nadam kako će se do kraja godine sprovesti postupak javne 
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nabave i da ćemo iduće godine imati vozilo na raspolaganju budući da prije toga građevina neće biti 

gotova.  

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

  

 STANKO MOLNAR – ovo vozilo što ima župnik to je neko povišeno vozilo 

 OPĆINSKI NAČELNIK – to vozilo je 8+1 samo je niži. Sada bi išli na kombi koji je viši i da 

ima više prostora. 

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

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

 

Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave „Nabava vozila u  

sklopu projekta „Punina života““ 

 

Točka 3. 

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

radove na rekonstrukciji Društvenog doma u naselju Gornja Šuma 

  

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – predviđeni iznos radova je 1.220.000,00 kn s PDV-om tako da 

mislim kako će mještani Gornje šume biti zadovoljni budući da se taj dom dosta koristi i veseli me što 

imamo mogućnost da se to uredi preko EU fondova. 

 

 ZDRAVKO TUBA – da li je tim projektom predviđena i ograda. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – nije tim projektom predviđena ograda već je predviđen samo ovaj 

dio. 

 STANKO MOLNAR – da li će se očistiti onaj dio prije doma učiteljski dom? 

 

 PETAR GREGURIĆ – ne uređuje se samo ovaj dio Društveni dom. 

 

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

 

Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 

za radove na rekonstrukciji Društvenog doma u naselju Gornja Šuma 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne 

nabave traktora i ralice za snijeg u sklopu projekta „Poticanje razvoja komunalnog 

gospodarstva“ 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – isto kao i svi ovi naši projekti sufinancirano je iz fondova Europske 

unije iznos je 294.000,00 kn plus PDV. Tu ulazi nabava komunalnog vozila traktora plus ralica za 

čišćenje nogostupa, parkirališta a i za sve potrebe za rad Komunalnog društva  Molve. 

   

Predsjednik otvara raspravu. 

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

 

Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave traktora i ralice za 

snijeg u sklopu projekta „Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva“ 

 

Točka 5. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 ZLATKO VARGIĆ – nisam bio prisutan prošloj sjednici pa vezano za štetu šta je bilo 

doneseno.   

  

ZDRAVKO TUBA – bila je sjednica odbora za sušu gdje mi moramo donijeti prijedlog 

postotka oštećenja usjeva i nasada koji prijedlog se šalje u Županiju. 

  

PROČELNICA – povjerenstvo se sastaje da utvrdi kolika je procjena štete na području Općine 

Molve. Kada se sastavi zapisnik od povjerenstva načelnik šalje odluku Županiji za proglašenje 

elementarne nepogode suše i nakon toga županija  odnosno Župan proglašava prirodnu nepogodu. Od 

tog trenutka Općina na našim stranicama objavljuje da ljudi donesu zahtjeve sa popisom kulture i 

visinom štete u postotku. Nakon toga županijsko povjerenstvo izlazi kada mi to sve pošaljemo i daje 

konačnu procjenu štete. 

 

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga vijećnika predsjednik vijeća zahvalio se svima koji su 

sudjelovali na proslavi dana Općine Molve i ovoj sjednici te zaključio sjednicu u 10.16 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/8 

URBROJ: 2137/17-01-22-4 

Molve, 17. kolovoza 2022. 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                    Lea Tot                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

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


