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ZAPISNIK 

sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 24. listopada 2022. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/22-01/11, URBROJ: 2137/17-01-22-1 od 20. listopada 

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. Martina Gazdek, 

8. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 20. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 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 19. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 19. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi 

radova za „Rekonstrukcija dječjih igrala na dječjem igralištu“, 

 

2. Razmatranje Odluke o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava na području Općine 

Molve, 

 

3. Razmatranje i Odluke o subvenciji za izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju na 

području Općine Molve, 
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4. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa mjera za mlade na području Općine 

Molve za 2021./2022. godinu, 

 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2023. godinu, 

 

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi 

radova za „Rekonstrukcija dječjih igrala na dječjem igralištu“ 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Dobar dan svim vijećnicama i vijećnicima. Kao što znate, bila je 

javna nabava, sprovedena do 12. listopada i sada je prošlo 2 tjedna kada se može sklopiti ugovor o 

gradnji igrala, postavljanju igrala u našem dječjem vrtiću Pčelica Molve. Radi se o investiciji od 

830.000,00 kuna plus PDV. To znači demontaža postojećih sprava i tu su se javile 2 građevinske 

firme. Jedna je, dakle, dobila taj natječaj i ovih dana bi trebalo potpisati ovaj ugovor da bismo mogli 

povući sredstva koja smo dobili od Središnjeg ureda za demografiju i mlade u iznosu od 180.000,00 

kuna. Eto, to je to i nadam se da naši mališani budu iduće godine, poslije zime, sretni, i roditelji, 

mame, tate i svi koji budu boravili tamo, da imaju jedno veliko i moderno dječje igralište. Ide i 

uređenje okoliša koje je isto u planu, postavljanje klupa, sadnja zelenila da to bude prikladno boravku 

djece u našem vrtiću Pčelica Molve, odnosno u našem dječjem igralištu.  

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Koliko je bilo ponuda? Jel' bilo više ponuda? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Dvije ponude  

 

 ZLATKO VARGIĆ – 800.000,00 kuna? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – 830.000,00 kuna plus PDV. 

 

 PROČELNICA – Jedna ponuda je ulazila u tu procijenjenu vrijednost, znači do 830.000,00  

kuna bez PDV-a, a druga je premašila iznos.  

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – No, jel' smijemo reći o iznosima? Za koliko treba sklopiti ugovor? 

 

 PROČELNICA - Ovo je ja mislim 825.000,00 kuna plus PDV, a druga je ponuda bila na 

857.000,00 bez PDV-a. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Koliko onda povlačimo sredstava? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – 180.000,00 kuna, mi smo dobili najviše. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Znači mi financiramo sa 600 i nešto tisuća kuna? 
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 OPĆINSKI NAČELNIK – Pa da 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Izgleda puno, nisam protiv ali… 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – To su vam oni svi atesti, najskuplje su one podloge. 

 

 PREDSJEDNIK – Tu su igrala najmanja stavka zapravo. 

 

Predsjednik zatvara raspravu. 

  

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

 

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi radova za „Rekonstrukcija 

dječjih igrala na dječjem igralištu“ 

 

Točka 2. 

Razmatranje Odluke o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava na području 

Općine Molve 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Evo to su neke kompenzacijske mjere ja bih rekao, da pomognemo našim 

mještanima prije svega u troškovima kućanstava. To su prije svega režijski troškovi koji ovih dana 

vidimo i čujemo da su od 1. listopada nove cijene plina, struje i vode i to je jedan drastični udar na 

naše financije mještana i predlažem ovakvu jednu odluku da se s 1.000,00 kuna pomogne ove godine 

svim našim mještanima bez obzira na dob i zaposlenost, a iduće godine da se odmah donese odluka za 

pomoć sa 5.000,00 kuna po kućanstvu do 45 godina mladima koji su vlasnici kuće i plaćaju režije i 

umirovljenicima iznad 65 godina 5.000,00 kuna, a oni koji su tu između da dobe 2.500,00 kuna 

pomoći. Ekvivalent u eurima je to 663,61 euro i 331,18 eura. To je neka direktna pomoć našim 

kućanstvima, da osjete ljudi da žive u Molvama i da plin i to sve ostalo što mi dobivamo, energenti i 

njihova velika proizovanja, a naši ljudi nemaju puno direktne koristi od toga, ovo je direktna korist i 

pomoć. 

  

 Predsjednik otvara raspravu. 

  

 MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – Evo samo kratko pitanje, pohvaljujem ovu mjeru, ali 

pročitala sam odluku i zanima me; ima puno praznih kuća. Oni koji ne žive tu, dal' budu isto ostvarili 

subvenciju ili ne? Da li je boravište i prebivalitše isto bitno? I nekakav ekvivalent potrošnje mora biti, 

zar ne? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Prebivalište je jako važno, da živi tu. Mi znamo koliko imamo 

kućanstava i koji borave tu, kad imamo popis od Božića i na taj način znamo koji su tu, žitelji koji 

mogu ostvariti. Koji ne žive tu, normalno da ne mogu ostvariti ovu pomoć. 

 MARINA IVANČAN KRZNARIĆ – Da, ima puno onih koji su vani, a imaju nekretnine na 

području Općine Molve. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ne, jer nema režijske troškove u tom obimu. Pročelnice? 

 PROČELNICA – Da, bitno je da imaju prebivalište tu na području Općine Molve i da je 

nekretnina u kojoj živi. Ako imate dvije kuće, ne možeš dobiti za drugu. 
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 ZLATKO VARGIĆ – Iako režije dolaze na tu adresu? 

 PROČELNICA – Vi nama zapravo ne dajete uplatnice od režija, nismo tražili jer je to 

pojednostavljeno.  

 OPĆINSKI NAČELNIK – Bio je prijedlog da ide sa računima, ali je onda jako veliki obujam 

posla sa izračunima, a na kraju bi sve došlo na isto i na taj način smo htjeli naš Jedinstveni upravni 

odjel malo olakšati donošenje tih zaključaka po kojima bude išla isplata. 

 PROČELNICA – A i problem je da neki ljudi još uvijek imaju na umrle račune i svakakvih 

situacija. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – A onda ne bi mogli ni ostvariti pravo. 

 PREDSJEDNIK – Često ljudi nisu ni sami krivi, imao sam slučaj gdje mi je trebalo 3 i pol 

godine da skinem RTV pretplatu s tate koji je pokojni. 

 ZLATKO VARGIĆ – Kad je već preračunato i po kućanstvima, jel' ima onda i projekcija 

ukupnog tog iznosa? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Ima, iduće godine je to iznos oko 2,5 milijuna kuna, ako uzmemo 

ove koji su između 45 i 65 godina starosti, a to je sve oko 550 kućanstava. Ove godine je to iznos od 

oko 500.000,00 kuna.  

 ZLATKO VARGIĆ – I nastavljalo bi se znači da iduću godinu? 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Da, ide dakle i za iduću 2023. godinu. 

 PROČELNICA – Ja bih još napomenula da sljedeće godine ide novi javni poziv jer tu piše 

koje su odredbe sad na snazi, a koje stupaju na snagu u 2023. godini. 

 PREDSJEDNIK – A i samim time, prelazi se na euro pa… 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve 

 

Točka 3. 

Razmatranje i Odluke o subvenciji za izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju na 

području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Isto, dakle, jedna subvencija koja služi kao pripomoć našim 

obrtnicima da imaju mogućnost normalnog poslovanja. To su obrtnici koji imaju naukovanje, znači 

đake ili studente, moći se ostvariti ovu pomoć na godišnjoj razini do iznosa od 8.000,00 kuna 

maksimalni iznos po jednom obrtu. Vezano s tim je došao upit još prošle godine od Udruge obrtnika, 

taj je upit ove godine ponovljen pa smo sad stavili u proceduru. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 
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 ZLATKO VARGIĆ – Jel' to ovisi o broju naučnika ili je to jedan fiksni iznos koji se 

dodjeljuje? 

 PROČELNICA – Ne, do 8.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

 

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

 

Odluke o subvenciji za izvođenje praktične nastave i naukovanja u zanimanju na području 

Općine Molve 
  

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa mjera za mlade na području Općine 

Molve za 2021./2022. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – U odluci u koju smo donijeli u srpnju ove godine, za mlade smo 

donijeli da oni koji su već prošle godine koristili ovu pomoć, taj program za mlade, u građevini i 

kamatama, u tom dijelu da im se 50% pravo na iznos umanjuje, sada se izmjenjuje pošto nije veliki 

broj, a mogućnost je da financira taj iznos 100%, pa predlažem Općinskom vijeću da donese izmjenu 

da im se i ove godine u 100%-tnom iznosu financira taj građevinski materijal, da im ne umanjujemo 

taj dio.   

   

Predsjednik otvara raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Samo pojašnjenje, za 2020. i 2021. godinu retroaktivno, tu se priznaje 

onda? 

 

PROČELNICA – Ne, oni su se javili, ali je trebalo biti da dobe 50% troškova, jer su prošle 

godine već ostvarili pravo. Ali pošto smo uočili da je stvarno minimalna razlika, išli smo sa 

ovim izmjenama. 

 

ZLATKO VARGIĆ – Znači oni budu dobili i za ovu godinu. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Da, sa ovim povećanjem, da ih izjednačimo sa svima 

 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

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

 

Program o izmjenama Programa mjera za mlade na području Općine Molve za 2021./2022. 

godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2023. godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – Svake godine donosite taj Godišnji plan upravljanja imovinom, temeljem 

Zakona o upravljanju državnom imovinom i isto Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
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samoupravi, gdje zapravo općinsko vijeće odlučuje o raspolaganju imovinom Općine Molve. U 

cijelom Planu je napisano što je plan, koji je podložan promjenama, što bi se trebalo napraviti sljedeće 

godine, koja usklađenja, što ćemo steći, neke procjene itd. Ja vam neću sad sve to čitati, sve ste dobili 

u materijalima. U tom Godišnjem planu već se vidi koja je naša imovina. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

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

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 8  glasova „ZA“  donijelo 

 

Odluku o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve za 2023. 

godinu 

 

Točka 6. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 ZLATKO VARGIĆ – Ja bih samo, ako se može napraviti nadopuna svih ovih programa i 

izmjena, upravo tih projekcija troškova dok se neki programi i donose, da to bude i u sklopu samog 

programa. Naravno da se ne može na kunu, na lipu, sutra na euro, nego jednostavno da se dobije 

nekakav osjećaj o čemu se radi. Mi smo, evo, već danas opteretili proračun za iduću godinu za 3 

milijuna kuna na primjer, 600.000,00 kuna za vrtić, 2,5 milijuna za subvencije i tako dalje, već je 3 

milijuna. Čisto da dobijemo neki osjećaj da znamo da je tu još 500.000,00 kuna, ovdje još milijun, da 

se zna, uskoro nam slijedi i prijedlog proračuna da vidimo gdje smo i što smo. Čisto da se jednom 

rečenicom stavi da navedeni program ili nešto projicira se x nešto. To je više tehnička stvar, velim da 

se nemože u neke lipe i centre odrediti točno, ali da se ipak stavi nekakav okvir. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Zlatko, hvala vam na postavljenom tom razmišljanju. Naravno da 

vi svi vijećnici i ja kao načelnik imamo mogućnost da predložimo i svi mještani do kraja ovog tjedna 

da predložimo nekakve prijedloge i da ide to prvo čitanje, odnosno predstavljanje proračuna do 15.11., 

te u roku ta 2 tjedna svi žitelji, svi vijećnici mogu davati amandmane na izmjene proračuna. Tu bude 

sve ciljano, sve će pisati koliko jedan program košta, koliko mislimo potrošiti na to, koliko mislimo 

dati za školstvo, za nogomet, sport, kulturu i sve ostalo. Uvijek su tu projekcije, uvijek mi imamo 

projekcije da budemo nešto više ostvarili pa načelnik mora uvijek biti optimista, a i uspijevamo. Ove 

smo godine i igralište to planirali i povukli sredstva i za vrtić, odnosno to ćemo dobiti iduće godine i 

tako. Uvijek moramo u proračunu imati pozicije da bismo se mogli javiti negdje na natječaj i da bismo 

mogli dobiti određena financijska sredstva koja su na tom natječaju predviđena. Naravno da mi ne 

možemo baš sve znati točno u kunu, to su razlike i u milijunima, možemo manje pa ćemo ostvariti više 

ili obratno, uvijek je to tako. Nekakve smjernice okvirne uvijek imamo, ali hvala vam na tome što 

razmišljate i predlažete, znam da ste u tome.  

 

ZLATKO VARGIĆ – Nisam mislio na sam proračun, nego kod operativnog dijela slanja samih 

materijala. Sad mi dobijemo nekakve izmjene, slanje materijala, i što bismo mi sad trebali? Trebali 

bissmo otići pogledati tamo u proračun koliko je bilo uopće za tu stavku određeno. Znači kod slanja 

materijala, da se stavi koliko nas koštaju te izmjene.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Ne, mi to ne znamo, imamo projekciju, projekcije su možda 10.000,00 

kuna, ali mi možda tu stavku nećemo iskoristiti niti 50%. Znate da je stavka za mlade negdje oko pola 

milijuna kuna ove godine, a mi nećemo iskoristiti ni pola toga. Ali, ja vam ne mogu licitirati hoće li to 

biti povećanje za 5 ili 10 ili 50 tisuća kuna jer je natječaj do 16.12. ove godine još raspisan. Tako i 

natječaj za režije što ste naveli, vjerojatno se tu ne bude javilo 50% ljudi. Tako da mi možemo 

projicirati jedno, a izvršenje nečega vjerojatno ne bude takvo. Obično smo imali nesklad jer smo 
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manje novaca dali, a bilo je više zahtjeva, sad su si polako svi već kupili što su htjeli, obrtnici više ne 

ulažu toliko, mali su odustali i to mene polako već kopa pa ćemo i dalje nastojati da ljudi ostanu tu, da 

im pomažemo.  

 

 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 10.30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/11 

URBROJ: 2137/17-04-22-2 

Molve, 24. listopad 2022. 

 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Karolina Franjo, mag.iur.                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

 

 

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


