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ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 25. lipnja 2021. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/7, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 21. lipnja 2021. 

godine. 

 

          Sjednicu je u 10.00 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. Valentina Kopričanec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Tihomir Halaček, 

7. Marina Ivančan Krznarić. 
 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar, 

2. Zlatko Vargić. 
 

 

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) konstatirao je da je na početku 2. 

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 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“, usvojilo zapisnik sa 1. konstituirajuće 

sjednice Općinskog vijeća. 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i 

projekcija za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa, 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 
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2.2. Plana o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

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

Općine Molve u 2021. godini, 

2.4. Programa o izmjenama i dopunama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju 

na području Općine Molve u 2021. godini, 

2.5. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu i Projekcije plana za 2022. i 2023. 

godinu, 

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

zalihe Proračuna Općine Molve, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka 

i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za 

razdoblje od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine 

Molve i njegovih radnih tijela, 

7. Razmatranje i donošenje Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim 

oblicima te njihovih tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve, 

8. Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Molve, 

9. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji 

vrtić „Pčelica“ Molve za ped.god. 2021/2022. 

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve, 

11. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2021. godinu 

i projekcija za 2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa, 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ovo su druge izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu. Radi 

prijavljivanja na EU fondove radi se poravnanje i otvaraju se pozicije,  znači kako bi se mogle ostvariti 

prijave na EU fondove odnosno dobiti pozitivna rješenja na to. U proračunu moraju biti otvorene 

pozicije za tu svrhu. Najznačajnija pozicija je rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve. 

Investicija je oko milijun kuna. To je mjera 7.4.1. Druga mjera koja se može prijaviti pod ovom istom 

točkom je rekonstrukcija doma Gornja Šuma. Vrijednost investicije je oko 3 milijuna kuna. To su 

investicije koje se financiraju u 100% iznosu. Radi se projektna dokumentacija. Naš konzultant bude 

ovo prijavio čim stupe na snagu ove izmjene proračuna. Također je otvorena pozicija za proljetnu 

sjetvu, to je povećanje oko 100 000 kuna. Podneseno je za to više zahtjeva nego je bilo predviđeno 

sredstava pa je sa 200 000 kn povećano na 300 000 kn. Imamo ulaganja u uređenje unutrašnjosti 

društvenih domova u Molve Gredama, Repašu i Gornjoj Šumi, svako po 50 000 kn.  
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Također imamo jednu investiciju za izradu projektne dokumentacije za izradu klaonice i mini sirane u 

poslovnoj zoni Zdelja i Brzdeljeva, to je 50 000 kn. To su sve pozicije koje su nam jako važne da bi se 

mogli javiti na natječaje  4.1.2. ili 4.2.1. sve ovisi o otvaranju istih. Okrenuli smo se EU fondovima od 

staračkog doma u Novom Vinodolskom, preko Pastoralnog centra i Socijalnog centra. Radi se o tome 

da se maksimalno iskoriste sredstva iz EU fondova. Kako se otvaraju natječaji tako mi radimo izmjene 

u proračunu. U planu je otkup poslovnog udjela od udruge Drava-Sava u iznosu od 1,8 milijuna kn 

kroz dizanje kredita. Time bi se pokrenula određena proizvodnja. Ako tko ima pitanja neka ih 

slobodno postavi. 

 Predsjednik otvara raspravu. Javlja se za riječ Tihomir Halaček. 

TIHOMIR HALAČEK: Prvo pozdravljam sve prisutne. Pitao bih načelnika kolika je mjesečna renta 

Općine, koliko smo dobili i realizirali? Također da ne zaboravim obavijestio bih načelnika, zamolio 

predsjednika Općinskog vijeća a i pročelnik da čuje, da li mi se može izlistati Proračun za 2020. 

godinu? Novi sam vijećnik i ne znam u biti ništa o Općini. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Mi smo javni i transparentni, jedna od najboljih općina u županiji po 

transparentnosti rada. Proračun je objavljen na našim web stranicama. Planiramo nabaviti laptope, pa 

ako nemate kompjuter budemo nabavili da si to možete pogledati. Možete otići u računovodstvo i 

pogledati si ili pitajte ako vas nešto zanima. 

Renta dolazi svaki mjesec, 5% pripada Općini. Zbog korone cijena plina je pala na 0,75 kn sada je 

porasla na 1,50 kn, shodno tome dobivamo i rentu. Isto tak i nafta, ako cijena raste i nama se 

povećavaju prihodi. Raspon je od 100 000 kn do 500 000 kn. 

PREDSJEDNIK: Renta ide po prodajnoj cijeni plina i nafte, to je varijabilno. Druga stvar 

pohvaljujem novog vijećnika na agilnosti, ali samo da zamolim da se pitanja i prijedlozi daju pod 

zadnjom točkom a sad da se držimo ove točke dnevnog reda. 

TIHOMIR HALAČEK: Pošto baš ne koristim internet molim da mi se navedeno pošalje pismenim 

putem. 

PREDSJEDNIK: Ako nešto treba, samo se zamole djelatnice u Općini i one to budu isprintale. 

Više nije bilo rasprave pa ova točka ide na glasanje. 

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 0 glasova 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i projekcije za  

2022. i 2023. godinu s Planom razvojnih programa 

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.2. Plana o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

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

Općine Molve u 2021. godini, 
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2.4. Programa o izmjenama i dopunama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.5. Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mislim da nije potrebno posebno objašnjavati, pročelnik je više u 

tome, on je radio programe pa ga molim za obrazloženje. 

PROČELNIK: Tu su čisto navedene brojke taksativno, iznosi koji se mijenjaju na osnovni program. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ta procedura je malo neobična, programi su vezani uz Proračun i 

u svakom programu je pojedinačno iz Proračuna iščitano i stavljeno što će se raditi, sve sukladno 

zakonima. No, u zakonu je to tako, ustvari je naopačke jer raspravljamo o nečemu što je već doneseno. 

PREDSJEDNIK: Do sada je uvijek bila praksa da je objedinjena rasprava pod svim ovim 

podtočkama za sve programe. 

 Predsjednik zahvaljuje na uvodu i otvara raspravu za sve izmjene i dopune Programa 

navedenih pod ovom točkom . 

 Prijava nije bilo. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donijelo 

2.1. Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.2. Plan o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

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

Općine Molve u 2021. godini, 

2.4. Program o izmjenama i dopunama Programa u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

2.5. Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2021. godinu i Projekcije plana za 

2022. i 2023. godinu, 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  Dječji vrtić „Pčelica“ je ostvario minus od 55 000 kn što smo 

zbog korone mogli i predvidjeti da tak bude. Još je razlika 8 000 kn koja se mora pokriti, sveukupno 

63 tisuće kn. Znači treba uskladiti financijsko poslovanje sa poslovanjem iz prošle godine. Zbog toga 

je sada povećanje od 63.000 kn. To je novi financijski plan i mislim da će to biti ostvarivo. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik otvara raspravu. 
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Prijava nije bilo. 

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2021. godinu i Projekcije plana za 2022. i 2023. godinu, 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

proračunske zalihe Proračuna Općine Molve, 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – Svakih 6 mjeseci moramo donijeti Zaključak o korištenju 

proračunske zalihe. To je korišteno u siječnju radi potresa u Sisku, Petrinji, Glini gdje smo pomogli sa 

30.000,00 kn i to smo već donijeli zaključak. To je iskorišteno, te pozicije više nema no svejedno 

moramo donijeti zaključak. To je još jedan nonsens, no takvi su propisi. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

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

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve, 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih 

stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Molve za razdoblje od njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine, 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 PROČELNIK – To je zakonska obveza, svake godine donosi se ta odluka na temelju članka 

10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne 

novine“ broj 29/19. i 98/19.). Ove cifre koje su tu navedene u skladu su sa zakonom i razmjerne su 

osvojenim mandatima članova Općinskog vijeća. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Javlja se za riječ Marina Ivančan Krznarić. 

MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – ja bi postavila pitanje vezano za članak 3. stavak 2. Odluke, 

piše da HDZ dobiva 50 kn za jednu članicu a HDZ nema članicu? 

OPĆINSKI NAČELNIK: Ja bi se nadovezao. Svaka stranka ima pravo dobiti dodatno 10% tj. 100 kn 

za žensku članicu, a pročelnik je mislio da ste Vi HDZ a ne nezavisni pa je upisano da HDZ ima 

pravo. 

PROČELNIK: Ispričavam se, pogreška tipfeler. 

PREDSJEDNIK: Tu je vjerojatno i ona greška gdje piše za člana a treba pisati za članove jer je 

dvoje. Bit će ispravljeno, eto za vijećnice je veća naknada. 

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 
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Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana izabranog 

s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Molve za razdoblje od 

njegovog konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine, 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine 

Molve i njegovih radnih tijela, 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 OPĆINSKI NAČELNIK –  Donijeti su novi propisi o regionalnoj samoupravi. To smo imali 

u ožujku ili travnju prije raspuštanja općinskog vijeća gdje smo se morali usuglasiti sa zakonom koji je 

donijela naša Vlada. Smanjeni su iznosi za predsjednika opć. Vijeća, potpredsjednika i članove vijeća. 

Mi ni do sada nismo imali puno više ali zbog nekih općina koje su imale po 800.000,00 kn godišnje, 

eto to je tako sada posloženo. 

 Predsjednik otvara raspravu. Javlja se za riječ Marina Ivančan Krznarić. 

MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – ja bi postavila pitanje došlo je do smanjenja vijećnicima a 

povećava se sa 100 kn na 200 kn članovima radnih tijela? I pitala bi načelnika da li je dosad 

vijećnicima sve isplaćeno i kolike su obveze? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Nije sve isplaćeno. Kolike su obveze dobit ćete pismenim putem. 

Vjerojatno Vi niste ni dolazili na one sjednice koje smo bili na odborima, žao mi je da to niste koristili 

odnosno prisustvovali ali sad mi je jasno zakaj niste dolazili. Povećanje je na 200 kn iz nekog 

poštovanja prema ljudima koji dolaze na odbore, trebaju biti nagrađeni za svoj rad, dnevnice rastu, to 

je neka simbolika. Jako je važno da vijećnik ne može ostvariti naknadu po dvije osnove ako je 

općinsko vijeće i odbor isti dan. 

Javlja se za riječ Tihomir Halaček. 

TIHOMIR HALAČEK: Ak je to simbolični novac koji se daje idemo se odreći te dnevnice. 

PREDSJEDNIK: Svatko od nas je slobodan, ima slobodnu volju i može napraviti sa svojom 

naknadom kaj god hoće. Tak i Vi, možete usmjeriti u vrtić u humanitarne svrhe, župniku to je Vaša 

volja. 

TIHOMIR HALAČEK: Ja bi svoju naknadu odmah usmjerio. 

OPĆINSKI NAČELNIK: Vi budete naknadu dobili na račun a onda ju usmjerite kud hoćete. I drugi 

naši vijećnici daju u humanitarne svrhe, to je jedini ispravni put. A sve ostalo je na granici 

politikanstva, nitko od nas ne treba reći da je dal nekaj i busati se. To ne priliči općinskom vijećniku 

da govori komu je kaj dal. I ja isto tak ne želim govoriti kome sam kaj dal. Tak da Vas molim da ne 

blatite funkciju vijećnika, jer ispada da općinski vijećnici idu samo za novce, pa je najbolje takve 

stvari zadržati za sebe. 

TIHOMIR HALAČEK: Gospon načelnik Vi mene dobro znate, da mi to nije bio cilj ni ništ takvog. 

Svakome treba novac ali da se mene pita najbolje da to odma ode nekud da te novce ni ne vidim.  

  PREDSJEDNIK: Zakonska obveza je da Vama Općina plati naknadu a Vi dalje s njom kaj Vas 

volja.  Više nije bilo rasprave. 

 Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA" i 2 "PROTIV" donijelo 

 

Odluke o naknadi troškova članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela, 
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Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim 

oblicima te njihovih tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine 

Molve, 

 

Kao što znate svake godine Općina dodjeljuje priznanja. Imate u svojim materijalima koja su to 

priznanja. Svaka fizička i pravna osoba ima pravo predlagati za ta priznanja.  

 OPĆINSKI NAČELNIK: Pročelnik je krivi datum napisao u prijedlogu Poziva, nije 27. 

lipnja nego 27. srpnja. Imamo svečanu sjednicu ali ne godina 2018., to je isto tipfeler, pročelnik se 

cijepil pa mu je malo teško raditi ovih dana. Ja mu uvažavam to. 

 Predsjednik otvara raspravu. Prijava nije bilo. 

  

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA" i 2 "PROTIV" donijelo 

Poziv građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na 

podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Molve, 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine 

Molve, 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Znači radi se o tome da se predlaže da se umjesto Vere Bardak dr.med., 

imenuje za mrtvozornika Valentina Kovaček, bacc.med.techn., iz Molvi, Marijanska 119. Ona to 

može obavljati, ima uvjete. 

PREDSJEDNIK: Sadašnji mrtvozornik to više ne stigne obavljati, a znamo i da gospođa Bardak više 

ne živi ovdje nego na Viru. 

Predsjednik otvara raspravu. Nije bilo rasprave. 

 Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA" donijelo 

 

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Molve, 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 

„Pčelica“ Molve za ped.god. 2021/2022. 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

 OPĆINSKI NAČELNIK – U dječji vrtić upisuje se od osnutka do sada najveći broj djece. To 

je 81 dijete, od toga 3 na čekanju a ostali kreću od 1.9. od nove pedagoške godine. Zato smo išli u 

adaptaciju, rekonstrukciju, što se tiče kuhinje i ostalog dijela. To je jedno bogatstvo, možemo se 

pohvaliti da imamo više djece, znači da mladi ostaju ovdje. Vjerojatno će se kvaliteta vrtića još 

poboljšati. U 8. mjesecu vrtić ima pauzu, mora se okrečiti, urediti sanitarni čvor tako da sva djeca 

imaju adekvatne pedagoške uvjete i standard koji mora imati moderan vrtić. 
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Predsjednik otvara raspravu. Nitko se nije javio za raspravu. 

 

 Pod točkom 9. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA" donijelo 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za 

ped.god. 2021/2022. 

 

Točka 10. 

Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa Dana Općine Molve, 

 

 Pročelnik je zamolio stanku od 5 minuta da isprinta materijale jer vijećnici nisu dobili na mail 

prijedlog Programa Dana Općine Molve a zbog tehničkih razloga nije program isprintan prije 

sjednice. Pročelnik napušta sjednicu u 10,27 sati.  Pročelnik se vraća u 10,33 sati. 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  Ove godine su skromni Dani Općine predviđeni, nije predviđeno 

ko i svaki put. Sve je u granicama normale. Svjesni smo da vjerojatno više ne budemo mogli ni 

iznajmiti šator. Pozvali smo udruge da podnesu zahtjeve za svoje obljetnice, događanja, sve ono što 

obavljaju tokom godine. Neki su se javili neki nisu. Dani Općine počinju na Petrovo 27.6.2021. sa 

KUP Petrovo-ŠRK „Bistra“ Repaš. Zatim 4.7.2021. LD „Fazan“ organizira na streljani Beljevine 

tradicionalno gađanje koje traje već 20 godina. Od 10.7. do 18.8.2021. je prvenstvo u malom 

nogometu. Nakon toga 31.7. do 1.8.2021. imamo Dane otvorenih vrata – Etno zbirka Levakovi gdje se 

mogu vidjeti neki stari zaboravljeni predmeti. Zatim 5.8.2021. otvorenje etno zbirke i galerije MLK 

Molve. Županija je pomogla sa 200.000,00 kn obnovu galerije, pozvat ćemo župana na taj događaj. 

Intencija je da to bude reprezentativan prostor u koji dolaze turisti.  Dana 8.8.2021. u 12,30 sati je 

svečana sjednica Općinskog vijeća, sve Vas pozivam da dođete bez nekih podjela, da bude zajedništvo 

i druženje. Prije sjednice je Sveta misa u župnoj crkvi BDM u 11,00 sati. Dan mještana Općine Molve 

je predviđen za 8.8.2021. godine. Proslava Velike Meše uz prigodni koncert je 15.8.2021. Kulturno 

ljeto „Dergez“ je 21.8.2021. u suradnji sa našom turističkom zajednicom. 22.8.2021. prisjećamo se 

našeg Josipa Benceka kroz 5. Memorijalni edukativni-kulturno-sportski susret Josip Bencek – OO 

UHDDR Molve.  Događanja su u manjem obujmu i ne budu preveliki novci potrošeni. Najviše na 

reprezentaciju potroše naše udruge i to je naše bogatstvo. Dok sam načelnik uvijek budem pomogao i 

uz pomoć Vas vijećnika da nam udruge budu na čast i ponos. 

Predsjednik otvara raspravu. Nije bilo rasprave. 

 Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA" donijelo 

Program Dana Općine Molve, 

 

Točka 11.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

Predsjednik otvara raspravu. Javlja se za riječ Marina Ivančan Krznarić. 

MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – pitanje za načelnika. Općina Molve poznata je po korištenju 

sredstava iz EU fondova. Piše da je pošljunčavanje i malčiranje stavka 255.000,00 kn. Zašto se SKD 

Molve nije javilo ni na jedan natječaj iz EU fondova pa da se kupe neki radni strojevi za to. Drugo, 

održavanje groblja je 76 tisuća kn, kaj se pod tim održava jer kad dođemo na groblje onaj križ tamo 

nije sto godina obnovljen gdje se svi križamo.  

OPĆINSKI NAČELNIK – Marina vidim da nisi dugo bila na odboru za financije a trebala si biti. 

Selskom komunalnom društvu je u travnju dopunjena djelatnost pa se ono može javiti na EU fondove. 
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Nije se javljalo zato jer smo imali u planu da se javljaju udruge s područja Općine Molve, i Vi ste 

predsjednica jedne udruge, i da na taj način možemo povući sredstva od Županije pa do Ministarstva 

poljoprivrede. Nažalost niste se javili jer Vam to nije potrebno, ali mi smo sad vidjeli da nemate ljude 

ili mogućnosti za to, zato smo mi krenuli u tom smjeru.    Pohvalno je da znate za mjeru 6.2.1. samo 

ne znate kaj 6.2.1. znači.  4.1.2. je važnija mjera, a 6.2.1. nemojte to ni spominjati za jedno komunalno 

poduzeće jer ne znate o čem se dela.   Šljunčanje i pošljunčavanje je tema, još se može podići pozicija 

za šljunčanje i ravnanje poljskih puteva i gdje je Vaš suprug zval, gdje smo morali proširiti put i 

otkupiti sve to za 100.000,00 kn. To je zbog Vašeg supruga kaj se bude mogel voziti, ne samo zbog 

njega ali većinom. Nadam se da budu i ostali mještani to koristili i to budemo zavozili a bude i 

malčiranje toga puta.   Održavanje groblja, Vi valjda znate koliko košta održavanje mrtvačnice, koliko 

košta košnja okolo i farbanje groblja koliko iziskuje troškove radne snage. Prije su bili troškovi 14 

milijuna kn a sad smo mi to sveli na 7 milijuna kn. To se zaboravlja i nitko ne pita kak smo to uspjeli. 

Ti su iznosi takvi kakvi jesu, groblje se mora održavati.   

PREDSJEDNIK: Ja bi se samo nadovezao, križ je obnovljen ali to je križ od kamena i ne može ga se 

unedogled obnavljati.    Javlja se za riječ Tihomir Halaček. 

TIHOMIR HALAČEK: Ljudi mi vele sad si u vijeću pitaj načelnika. Ljudi imaju pitanja i daju 

prijedloge.  Prijedlog je da se kad imamo to komunalno poduzeće kupi cisterna da ljudi imaju kam 

prazniti septičke jame, a SKD bi imao neku zaradu.  Zatim bio je skup roditelja u vrtiću, htjeli su 

slikati taj tobogan vani i kad će se to riješiti, to je tehnički problem. Zatim pitaju stare bake kaj je s 

doktorom, kaj bumo išli po noći doktoru s djecom. Tu je taj doktor Mansour u Hlebinama, pa stavite 

mu nekog da stažira s njim.  Sljedeći problem je da smo mi u Molvama svi bazirani na vrtić u 

Molvama, svi koji radimo ostavimo djecu u 6 ujutro a u 16 sati se vrtić zatvara. Prijedlog je da vrtić 

radi do 17 sati da oni koji rade u Koprivnici stignu tu djecu pokupiti. Zatim od 1.8. do 15.8. u vrtiću je 

dežurstvo ali od 15.8. do 31.8. kud da idemo s djecom? Znači, bilo bi dobro da jedan odjel bude 

dežuran, mi smo svi bazirani na vrtić, dede bake sve je pomrlo. Nemamo gdje ostaviti djecu, nemamo 

nikoga. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Cisterna to je u redu, ali Općina Molve ima kanalizaciju i uskoro bude 

išla besplatno za sve građane. Okolna mjesta nemaju cisternu ali se snalaze. Sad za komunalne usluge 

ne plaćate ništa ali kad se to stavi u funkciju onda budete. Tko nema kanalizaciju može i sad nazvati 

„Komunalije“ Đurđevac i oni dođu i isprazne jamu. Koliko vode trošite toliko budete platili odvoz. To 

je jedno.   Znamo za tobogan, u planu je nabava novog dječjeg igrališta preko EU fondova, bude se to 

saniralo. Stare bake-bila je Vaša baka puno put kod mene jer nema kam ići doktoru.Zvala je više puta, 

pomogli smo kolko smo mogli, valjda ste to šteli pitati. Dr. Mansour-jako lijepo od njega kaj to dela, 

Općina je predvidjela 50 tisuća kn stimulacije. U suradnju sa zavodom za javno zdravstvo, hitnu 

medicinu planiramo naći doktora koji bi došel na Molve. 

PREDSJEDNIK: Ja bi se samo nadovezao na temu stažista. Općina nemre nikome dati stažista. To 

jedino Zavod za javno zdravstvo. Mi možemo pomoći sa općinskim stanom i 50 tisuća kn stimulacije. 

Uostalom znate svi dobro kakva je situacija u cijeloj državi s nedostatkom doktora. 

Javlja se za riječ Petar Gregurić. 

PETAR GREGURIĆ: Ja bi se štel uključiti kao najstareši vijećnik. Sve Vas pozdravljam. Kaj se tiče 

doktora ja sam bil pri njemu, čovjek dela dosta dobro i nisu neke gužve pri njemu.  Htel sam postaviti 

pitanje kaj se tiče Županijske ceste Virovska-Marijanska. Vidimo da su znakovi na samom zavoju, da 

je propal šaht od kanalizacije, jel se kaj postupa po tome, to nisu naše ceste ali me zanima kad se to 

misli rješiti, to se mora sanirati. 
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PREDSJEDNIK: Pitanje na mjestu ali kak si rekel to je nadležnost ŽUC-a. Valjda se baš mora nekaj 

dogoditi, neko zlo. Oni šahti nisu od početka dobro napravljeni. 

Javlja se za riječ Tihomir Halaček. 

TIHOMIR HALAČEK: Nemam pitanje nego ustvari komentar na kaj je načelnik prije rekel. Ne bi 

htel ulaziti u nikakve sukobe ali moram to prekinuti da bude jasno. To kaj ste rekli da je moja stara 

baka dolazila. Ta žena nije upisana u Općini Molve, kad dolazi nemrem joj zabraniti. Priličilo je da me 

se nazove a ne da me pošalju u Centar za socijalnu skrb, pa sam imal problema, pa mi je došla policija 

i odnesla oružje. Baka je stara i trebalo me se nazvati. Pomoć koja se nosi isto nije u redu, ne da mi ju 

je ispod časti primiti, ali sram me je ljudi, znati i sami kakvi su ljudi u Molvama. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Meni je žal da takvu temu moramo komentirati, a drugo ja sam tebe zval 

dok je baka bila, a prijavil na socijal te nije nitko iz Općine nego netko od tvoje familije, tak da o tome 

nemoj pričati. To je završena tema. Mislim da ovdje nije mjesto da raspravljamo o osobnim 

problemima. Što se tiče poklona svi ljudi koji su ovdje ih dobivaju neovisno gdje su prijavljeni ako 

pridonose zajednici. 

TIHOMIR HALAČEK: Fala lepa, sad sam obaviješten o tome. 

 

 Više nije bilo rasprave te je Predsjednik vijeća zahvalio prisutnima na sudjelovanju i zaključio 

sjednicu u 11.00 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/7 

URBROJ: 2137/17-01-21-4 

Molve, 25. lipnja 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. 


