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ZAPISNIK 

sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 28. veljače 2023. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/23-01/1, URBROJ: 2137/17-01-23-1 od 23. veljače 

2023. godine. 

 Sjednicu je u 10.15 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. Martina Gazdek, 

7. Zlatko Vargić, 

8. Stanko Molnar, 

9. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

Nema. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik Općine Molve, 

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

3. Marina Džinić, viša savjetnica za financije i računovodstvo. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća (dalje u tekstu: Predsjednik) konstatirao je da je na početku 24. 

sjednice Općinskog vijeća nazočno 9 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 23. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojilo zapisnik sa 23. 

sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

1. Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2023. godinu i 

projekcija za 2024. i 2025. godinu, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2023. godini, 
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2.2. Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2023. godini, 

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

2023. godini, 

2.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2023. godini, 

2.5. Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Molve u 2023. godini, 

2.6. Program o izmjeni Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2023. godini. 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za plaćanje 

režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije Općine Molve i Plana zaštite od požara Općine Molve, 

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

području Općine Molve za 2023. godinu 

6. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova 

Socijalnog vijeća Općine Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika usluga 

Selskog komunalnog društva Molve d.o.o., 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Molve k.o. Novi,  

9. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2023. godinu i 

projekcija za 2024. i 2025. godinu 

 

Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Dobar dan svima, poštovane vijećnice i vijećnici, ovdje je na 

početku godine, evo, jako radno i turbulentno, jako se puno natječaja otvorilo, bile su neke promjene 

neke inovacije i mogućnosti da se na neke od njih javimo kao općina s projektima, od Ministarstva 

regionalnog razvoja, ministarstva prostornog uređenja i drugo. Nama je bila sad potreba da uskladimo 

financijske pozicije da se možemo javiti na natječaje i da možemo realizirati sve ove investicije i 

završiti one koje smo započeli prije godinu i dvije godine i koje ćemo kroz godinu-dvije i realizirati. 

Marina će ukratko još dati objašnjenje ovih izmjena po tim pozicijama, pa svatko od vas može pitati, 

pa ćemo objasniti detaljnije i raspravljati. 

 

 MARINA DŽINIĆ - Većina stvari vezana je za stavke koje su se morale povećati vezano za 

projekte koje smo većinom započeli u 2022. godini, od ishođenje projektne dokumentacije. S obzirom 

da smo svi svijesni da je došlo do porasta tržišnih cijena, posebno i cijena radova koji se tiču 

građevinskih radova. Potrebno je osigurati veći iznos stavke kako bi se moglo pristupiti javnoj nabavi i 

sklapanju ugovora o izvođenju određenih radova. Pa tako je jedan naš projekt vezan uz izgradnju 

dječjeg igrališta u naselju Repaš gdje mi osiguravamo dodatna sredstva upravo zbog mnogućnosti 

pristupa javnoj nabavi, nabava mora ići preko AGRONeta i kako bismo stvorili preduvjete za 

sklapanje ugovora. Tim izmjenama osigurali bismo 34.627,39 €. Zatim Ministarstvo prostornog 

uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekta gradova i 
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općina kako bi se poticao razvoj komunalnog gospodarstva. Općina ima u namjeri prijaviti projekt 

rekonstrukcije i asfaltiranje ceste Molve Grede uz mogućnost sufinanciranja projekta od 50%. Također 

osiguravamo dodatna sredstva za ulaganje na objektu stare zgrade škole u Gornjoj Šumi kako bi se 

izmjenama osigurao iznos od 53.089,12 €. Kao što je već svima poznato, općina Molve prošle se 

godine prijavila na natječaj za opremanje parkova na otvorenom, radi se o našem projektu na izgranji i 

opremanju street woprk-out parka Molve kojim imamo u cilju urediti travnati teren i osigurati 9 sprava 

za vježbanje. Dio sredstva smo dobili od Htvatske lutije d.o.o. za taj projekt. Kao što vam je poznato, 

DVD Repaš donirao nam je sredstva u vrijednosti od 1.327,00 €, u naravi kombi vozilo. Ima jedan 

natječaj koji je prošle godine bio objavljen, a vezan je za unaprjeđenje sustavnog graditeljstva i 

državne imovine kroz digitalizaciju, s time da smo mi ove godine dobili prijenosno računalo i 

računalni monitor. Vezano za imovinu koju sam sad navela, s obzirom da pravilnik o računovodstvu 

propisuje da se takva donacija nefinancijske imovine mora prikazati kao prihod i rashod, postupit će se 

u skladu sa navedenim i osiguravaju se stavke i prihoda i rashoda ovim izmjenama. Projekt gradnje 

doma za starije i nemoćne u Dravskoj ulici također su u planu pripremni radovi, da se izvrši rušenje 

stare kuće i uređenje terena. Na taj način planiraju se sredstva u iznosu 13.273,00 €. Također je u 

planu i prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u program održivog razvoja 

lokalne zajednice, kako bismo podnijeli zahtjev za sufinanciranje projekta rekonstrukcije prizemlja 

zgradne, odnosno prostora bivše pekare. Također imamo u planu i postaviti ogradu na međi između 

Doma zdravlja i Pastoralnog centra, čime se osigurava iznos od 6.613,14 €. Zatim nam je u planu 

sufinancirati asfaltiranje županijske ceste u Repašu, podsjetno, Projekcijama za 2024. godinu ta stavka 

je bila u Proračunu koji se izglasavao za 2023. i Projekcija za 2024. i 2025. godinu. U planu je udio od 

40% sufinanciranja. Također je u planu i nabaviti preko Ministastva unutarnjih poslova prijavom na 

projekt video nadzor kamere, zatim se povećavaju sredstva za usluge promidžbe i informiranja. Zatim 

vezano za projekt koji smo već prijavili na program održivog razvoja lokalne zajednice, to je 

rekonstrukcija društvenog doma u Repašu i imamo u planu izvesti dodatne radove u gradnji centralnog 

grijanja, za što osiguravamo dodatni iznos sredstava. Također, isplatit će se i potpora usluge umjetnog 

osjemenjivanja za javni natječaj iz 2022. godine za što se prema informativnom izračunu osiguravaju 

sredstva kako bi svi mogli ostvariti svoja prava, a isto i za pomoći učenicima i studentima, za što se 

također osiguravaju dodatna sredstva i osiguravamo sredstva za otkup zemljišta, vezano za 

infrastrukturu i stvaranje preduvjeta za provođenje projekta koji su predviđeni proračunom, za što se 

ukupno ovim izmjenama osigurava 100.000,00 €.  

  

Predsjednik otvara raspravu. 

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

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“  i 2 glasa 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 

godinu 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

2.1. Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2023. godini, 

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

području Općine Molve u 2023. godini, 

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

2023. godini, 

2.4. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2023. godini, 
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2.5. Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Molve u 2023. godini, 

2.6. Program o izmjeni Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2023. godini. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

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

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

 

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2023. godini, 

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2023. godini, 

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve u 2023. 

godini, 

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2023. 

godini, 

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve u 

2023. godini, 

Program o izmjeni Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa na području Općine 

Molve u 2023. godini. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za plaćanje 

režijskih troškova kućanstava na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – Na tragu te Odluke iz 2022. godine, osigurali smo za 2023. godinu 

u Proračunu sredstva za ovu financijsku pomoć koja će se davati za kućanske režije. Ova Odluka je 

pred vama, da se svima radnosposobnima, starijima od 45 pa do mirovine može dati ova 

kompenzacijska mjera u iznosu 333,00 €, a svima ostalima 666,00 €. To je onako kako smo ljudima 

obećali i da to bude ispunjeno do Uskrsa pola, a pola za novogodišnje blagdane. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

STANKO MOLNAR - Pozdravljam sve prisutne. Lagano vidim da je promjenjen i onaj datum, znači 

nije više do listopada, nego do 24.3. moraju biti prijave, jel' tako? Pa onda prva isplata ide za Uskrs, a 

ovaj drugi dio se isplaćuje za Boži.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK - Da, do 24.3., pa prva isplata ide za Uskrs, a druga kao što smo rekli pred 

Božić. 

 

STANKO MOLNAR - I vidim da je promjenjeno ono što smo vidjeli, onaj članak u kojem se tražilo 

vlasništvo nad nekretninom, bilo je onih 10 godina s MUP-a. Znači može svatko sad praktički dobiti te 

režijske troškove. 
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OPĆINSKI NAČELNIK - Može dobiti svatko udovoljava uvjetima natječaja koji su propisani. 

Zahtjev može podnijeti jedan od suvlasnika, ako se radi o suvlasništvu, ako nema vlasništvo onda 

mora imati prebivalište bar 10 godina na toj adresi. 

 

STANKO MOLNAR - I to dižu na MUP-u, tu potvrdu? 

 

PROČELNICA - Da, na MUP-u ili putem e-građani. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK - A onda ako je još potrebno, trabju dostaviti i dokaz da na toj adresi 

nekretnine plaćaju neke režije, taj koji nije vlasnik. Htjeli smo pokriti sva kućanstva, da to svi dobre i 

osjete, da to bude mjera općine. 

 

ZLATKO VARGIĆ - Samo pitanje tehničkih prijava. Obzirom da je većina to koristila prošle godine i 

priloge donijela pravovaljanje, jel' se ponovno budu tražili dokumenti da se donesu ili kako? 

 

PROČELNICA - Da, morat će se ponovno nositi prilozi uz zahtjev. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK - Mora, kako bi se napravila kvalitetna baza podataka. 

 

 Predsjednik zatvara raspravu. 

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

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za plaćanje režijskih troškova kućanstava 

na području Općine Molve 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije Općine Molve i Plana zaštite od požara Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

PROČELNICA – To je jedan strateški dokument koji se donosi svakih 5 godina temeljem 

Zakona o zaštiti od požara. Dokument je izradila ovlaštena tvrtka i u suradnji s našim DVD-ima, 

vatrogasnom zajednicom koji su nam dostavili podatke o stanju svoje opreme i svime čime raspolažu 

da bi se zaštitili od požara i da bi imali mogućnost pravovremeno intervenirati, nadamo se da neće 

trebati. I na temelju te Procjene ugroženosti od požara također smo dužni donijeti svake godine Plan 

zaštite od požara koji je tu sad isto dio vašeg dokumenta. 

   

 Predsjednik otvara raspravu. 

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

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

 

Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Molve i 

Plana zaštite od požara Općine Molve 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Molve za 2023. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 
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PROČELNICA – Donosi se na temleju prethodne točke, i to je ubiti procesni dokument.  

 

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 9  glasova „ZA“  donijelo 

 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Molve za 2023. 

godinu 

 

Točka 6. 

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

vijeća Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje predsjednik. 

 

PREDSJEDNIK – Izmjenjeno Rješenje dobili ste pred sobom na stolu, imali smo slučaj 

nažalost da je jedan član pokojni, pa smo onda išli malo u rekonstrukciju pa se za nove članove 

predlažu Josip Cenkovčan i Petar Gregurić.   

   

 Predsjednik otvara raspravu. 

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

 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 9  glasova „ZA“  donijelo 

 

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

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika usluga 

Selskog komunalnog društva Molve d.o.o. 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Radi se o tome da imamo proširenje usluga SKD-a Molve, od 

čišćenja snijega pa ostalo, gerontodomaćice, prijevoz, kao i usklađenje s eurima i povećanjem cijena 

na tržištu, košnja i svega ostalog. Ovaj Cjenik se svake godine mora donijeti da bi SKD moglo 

ispostavljati račune i isplaćivati plaće i ostvarivati svoju dobit s kojom oni raspolažu.  

   

 Predsjednik otvara raspravu. 

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

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“  i 2 glasa 

„SUZDRŽAN“ donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika usluga Selskog komunalnog 

društva Molve d.o.o. 
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Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Molve k.o. Novi 

 

 Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Radi se o tome da smo imali 6 ili 7 javnih poziva za prodaju 

nekretnine u Novom Vinodolskom, nitko se do sada nije javio. Evo, opet je situacija takva, predložili 

smo da se napravi nova procjena vrijednosti nekretnine koja iznosi oko 760.000,00 € i predlaže se da 

se ova nekretnina proda jer su cijene na tržištu gradnje i svega poskupjele. Jest da smo mi razmišljali o 

staračkom domu tamo, ali zbog ekstremno duplih cijena i ostalog koliko bi to nas koštalo, putem 

analiza došli smo do zaključka da je to bolje prodati ako nam se omogući za ovaj iznos od 862.000,00 

€ i to je pozicija kojom bismo mogli uložiti u Molve i unaprjeđenje poslovanja samih Molva i svega 

ostalog.  

   

 Predsjednik otvara raspravu. 

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

 

Pod točkom 8. Općinsko vijeće Općine Molve je jednoglasno sa 7  glasova „ZA“ i 2 glasa 

„SUZDRŽAN“  donijelo 

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve k.o. 

Novi 

 

Točka 9. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

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

su sudjelovali na ovoj sjednici te zaključio sjednicu u 10.45 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/23-01/1 

URBROJ: 2137/17-04-23-2 

Molve, 28. veljače 2023. 

 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Karolina Franjo, mag.iur.                                              Zdravko Tuba 

 

 

 

 

 

 

 

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


