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ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 15. rujna 2021. godine 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 11, u sali za sastanke. 

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/9, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 10. rujna 2021. 

godine. 

 

 

          Sjednicu je u 10.10 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Ana-Marija Popec, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Spomenka Žufika, 

5. Marina Ivančan Krznarić, 

6. Zlatko Vargić,  

7. Stanko Molnar, 

8. Franjo Andrašić, 

9. Martina Kokša 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik 

2. Siniša Danček, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo. 

 

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

početku 4. 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 3. sjednice Općinskog vijeća. 

Primjedbi nije bilo. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova "ZA" usvojilo zapisnik sa 3. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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D N E V N I  R E D  

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve i prihvaćanje deklaratornog 

Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve o prihvaćanju Izvješća, 

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

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

3. Razmatranje i donošenje: 

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

području Općine Molve u 2021. godini, 

3.2. Programa o dopuni Programa javni potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

3.3.  Programa o dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve 

u 2021. godini, 

3.4.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

3.5.  Plan o izmjenama i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve 

u 2021. godini, 

4. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 

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

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec kolovoz 2021. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Molve, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju koncesije na području Općine Molve, 

10. Razmatranje i donošenje Analize davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih usluga na području Općine Molve, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o namjeri 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine 

Molve, 

12. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune Cjenika javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge 

povezano s javnom uslugom s područja Općine Molve,  

13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Općine Molve za 2020. godinu, 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2022. godinu, 

15. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o poslovnoj suradnji, 

16. Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 

Predsjednik je upitao ima li tko prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom 16. koja glasi 

 „Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i potpredsjednika 

općinskog vijeća Općine Molve“, tako da točka 16. Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje točka 17. 
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 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve i prihvaćanje deklaratornog 

Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve o prihvaćanju Izvješća, 

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

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

3. Razmatranje i donošenje: 

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

području Općine Molve u 2021. godini, 

3.2. Programa o dopuni Programa javni potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

Općine Molve u 2021. godini, 

3.3.  Programa o dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Molve 

u 2021. godini, 

3.4.  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2021. 

godini, 

3.5.  Plan o izmjenama i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Molve 

u 2021. godini, 

4. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 

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

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec kolovoz 2021. godine, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Molve, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju koncesije na području Općine Molve, 

10. Razmatranje i donošenje Analize davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih usluga na području Općine Molve, 

11. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o namjeri 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine 

Molve, 

12. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune Cjenika javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge 

povezano s javnom uslugom s područja Općine Molve,  

13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom 

u vlasništvu Općine Molve za 2020. godinu, 

14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2022. godinu, 

15. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o poslovnoj suradnji, 

16. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i potpredsjednika 

općinskog vijeća Općine Molve, 

17.  Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ prihvatilo predloženi dnevni red. 
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Točka 1. 

Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Molve i prihvaćanje deklaratornog 

Zaključka Općinskog vijeća Općine Molve o prihvaćanju Izvješća 

 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – sukladno članku 79. stavku 7. i članku 81. stavku 3. Zakona o 

lokalnim izborima članica općinskog vijeća Valentina Kopričanec podnijela je 23. kolovoza 2021. 

godine pisani zahtjev radi stavljanja mandata člana općinskog vijeća Općine Molve u mirovanje iz 

osobnih razloga. Općinska organizacija HSS-a Molve i Mandatno povjerenstvo općinskog vijeća 

Općine Molve podnijelo je pisanu zamjenu za članicu Valentinu Kopričanec za zamjenika člana 

općinskog vijeća Općine Molve dodijeljena je članica Ana Marija Popec iz Molvi, Marijanska 127. 

Mandatno povjerenstvo utvrđuje da predloženi zamjenik može podnašati dužnost člana općinskog 

vijeća Općine Molve, te se općinskom vijeću daje na usvajanje deklaratorni zaključak o prihvaćanju 

Izvješće mandatnog povjerenstva. Budući da je Ana Marija nova članica mora položiti prisegu koju ću 

ja pročitati, a vijećnia će sa riječju „prisežem“ potvrditi taj tekst. 

Čitanje prisege: „ prisežem svojom čašću da ću dužnost člana općinskog vijeća Općine Molve 

obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, 

da ću se u obavljanju dužnosti člana općinskog vijeća pridržavati Ustava, Zakona i Statuta Općine i 

da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“ 

 

 ANA MARIJA POPEC – prisežem. 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – želimo novoj vijećnici puno uspjeha u radu i vjerujem da će 

svjesno i kvalitetno zamijeniti dosadašnju vijećnicu. 

 

Točka 2. 

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

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

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ - Ovim izmjenama i dopunama Proračun za 2021. godinu iznosi 

40.627.238,00 kuna dok projekcije za 2022. i 2023. ostaju nepromijenjene. 

 

1. Povećana je stavka kojom se korisnicima knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica 

subvencionira članarina za 600,00 kuna.  

 

2. Povećana je stavka vezana uz prijenos kapitalnih pomoći Selskom komunalnom poduzeću za 

iznos 100.000,00 kn čime ukupno osigurana sredstva kroz proračun iznose 450.000,00 kn. Srestva su 

namjenska, a vezana su uz sufinanciranje i pokriće kapitalnih rashoda vezanih uz projekt gradnje hale 

u poslovnoj zoni „Zdelja“. 

 

3. U planu su sljedeće izmijene i dopune Prostornog plana Općine Molve ( zadnje su usvojene 

2019. godine ). Budući da su kroz Proračun osigurana sredstva za dokumente prostornog uređenja 

10.000,00 kn, stavka se povećava do iznosa 30.000,00 kn za navedenu namjenu  

 

4. Osigurava se stavka za održavanje komunalne infrastrukture konkretno hidrantske mreže ( 

popravak i servis) u iznosu 50.000,00 kn 

 

5. Kako bi djeca u područnim školama Repaš i Medvedička imala osigurani dnevni obrok kao i 

djeca u Molvama , osigurava se dostava hrane preko Selskog komunalnog društva na teret Proračuna 

općine Molve. U tu svrhu osigurava se stavka u iznosu 30.000,00 kuna  

 

6. Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. iz Koprivnice odvozi otpad skupljen na području Općine 

Molve na Odlagalište neopasnog otpada „Piškornica“ u Općini Koprivnički Ivanec.Općina Molve kao 
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i druge JLS koje komunalni otpad sa svog područja putem skupljača i prijevoznika otpada zbrinjavaju 

i odlažu na područje „Piškornice“ dužne su plaćati 30% iznosa po toni zbrinutog otpada naknadu za 

korištenje odlagališta otpada. U tu svrhu osigurava se stavka u iznosu 30.000,00 kuna  

 

7. Osigurava se stavka za uslugu vještaka tj. procijenitelja za zemljište u poslovnoj zoni. Također 

potrebno je napraviti procjenu nekretnine u Dravskoj ulici tj. veliko nogometno igralište budući da je 

Revizijom učinkovitosti nogometnih igrališta utvrđeno kako isto nije upisano u poslovne knjige 

Općine Molve.U navedene svrhe osigurava se iznos 20.000,00 kuna  

 

8. Osigurava se stavka vezana uz provođenje postupaka javne nabave/ koncesije,  pripremu 

dokumentacije i prijava za natječaj za fondove EU u iznosu 70.000,00 kuna  

 

9. Temeljem provedenog javnog poziva općina Molve je u ime vrtića aplicirana na natječaj vezan 

uz financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Ugovorom 

Središnji državni ured za demografiju i mlade dodijelio je sredstva u iznosu 220.000,00 kuna općini 

Molve.  

 

10. Povećana je stavka za održavanje javnih površina za iznos 270.000,00 kuna  

 

11. U sklopu projekta „Brižne žene Podravske“ i natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena“ 

započela je druga faza kojom će se nastaviti ovaj uspješan projekt u pomoći osobama treće dobi i 

onima kojima je to u lošem socijalno ekonomskom stanju potrebno. U skladu s navedenim osiguravaju 

se stavke za prikaz plaće koordinatora i gerontodomaćica koja se sufinancira kroz navedeni projekt iz 

sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program "Učinkoviti ljudski 

potencijali 2014. - 2020."  

 

12. Osigurava se stavka za nabavu dokumentacije ( glavni , idejni projekt, troškovnik) vezane za 

izgradnju zgrade vrtića u Repašu u iznosu 130.000,00 kuna. Navedena investicija procijenjuje se na 

iznos 4,8 mil kuna uvećano za rashode vezane uz stručni, projektantski nadzor, tehnički pregled,...do 

iznosa 200.000,00 kuna što ukupno iznosi do 5 mil kuna  

 

13. Osigurava se stavka za nabavu vanjskih koševa za otpad u naelju Repaš u iznosu 12.500,00 

kuna  

 

14. Budući da općina i ove godine imsa u planu pripremiti poklone kućanstvima povodom 

božićno-novogodišnjih praznika osigurava se stavka u iznosu 50.000,00 kuna  

 

15. Povećava se stavka vezana uz subvencioniranje korisnika kroz Program mjera za mlade 

obitelji  za iznos 70.000,00 kuna 

 

 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik otvara raspravu. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – na samom početku želim čestitati našoj novoj vijećnici Ana Mariji 

na izboru vijećnice općinskog vijeća Općine Molve. 

Marina je rekla najvažnije i najdetaljnije pozicije koje se mijenjaju ovim trećim rebalansom u 2021. 

godini odnosno izmjenama proračuna. To su sve pozicije koje se planiraju u narednom razdoblju koje 

smo planirali da bi mogli izvršiti apliciranje na EU fondove koji se otvaraju ili su otvoreni u ovo 

vrijeme. Najveći projekt koji je spomenut je sufinanciranje 100 posto iz EU fondova, a radi se o mjeri 

7.2.1. za koju smo još 2017. godine izradili idejno rješenje, a sada je situacija da se to može aplicirati. 

Mogu se znači prijaviti dva projekta jedn projekt je rekonstrukcija našeg Dječjeg vrtića a sve zbog 

povećanja obima djece posebno jasličkih skupina shodno je tome da se izgradi novi vrtić koji je u 

planu da se napravi u Repašu za što ima u prostornom planu da se takva građevina smije graditi u tom 

dijelu. To su sve investicije od interesa za naše mještane, a ovo sve ostalo su korekcije za poslovanje 

Selskog komunalnog poduzeća, za isplate plaća naših zaposlenika ili zaposlenika Dječjeg vrtića, a sve 
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u skladu s time da Općina može normalno funkcionirati i provoditi sve planove i investicije koje smo 

si planirali 2021. 2022. i 2023. godine. Ako tko ima pitanja bilo bi mi drago. 

  

ZLATKO VARGIĆ -  s obzirom da se radi o već trećoj izmjeni proračuna odnosno rebalansa 

ima jedna točka koja se vuče od prošlog mandata koja je bila u amandmanima za prihvaćanje 

proračuna i koja nije uvrštena u ovaj dnevni red za izmjene. Radi se o programu za mlade i povećanju 

koje je prihvaćeno za novorođeno dijete. Imamo još uvijek na snazi onu staru odluku, a amandmanom 

je prihvaćeno povećanje te naknade gdje vidimo da demografski dobro ide pa da se i taj dio konačno 

uvrsti i da se primjeni. Ako imamo za sva druga povećanja i izmjene smatram da je ovo jedna važna i 

bitna stavka tako da u svakom slučaju tu točku treba uvrstiti. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – zahvaljujem na postavljenom upitu, ali niste pratili, prošle godine 

je bila pomoć za mladu obitelj 15 tisuća kuna dok je ove godine 25 tisuća kuna po kućanstvu plus 2 

tisuće za dijete. Klub vijećnika HSS-a imao je jedan sastanak gdje smo se dogovorili da ćemo povećati 

pomoć do 25 tisuća kuna kroz kapitalne investicije što se jako puno koristi pogotovo mladi koji imaju 

djece. Na takav način im dajemo tu razliku sa 15 na 25 što većina njih i koristi. Blizu 300 tisuća kuna 

dajemo za mlade i to je jedan plan mjera koji se jako puno koristi i baš oni koji imaju djecu ga jako 

puno koriste. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – to de fakto znači da taj amandman neće saživjeti. 

  

 Nakon rasprave predsjednik daje točku na donošenje. 

 

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

donijelo 

 

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Molve za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu s Planom razvojnih programa 

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje: 

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

području Općine Molve u 2021. godini, 

3.2. Programa o dopuni Programa javni potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

3.3.  Programa o dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Molve u 2021. godini, 

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

2021. godini, 

3.5.  Plan o izmjenama i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2021. godini 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – budući da je ova točka vezana na prethodnu i sve je obrazloženo 

otvaram raspravu. 

 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

 Programa o dopuni Programa javni potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 

području Općine Molve u 2021. godini, 

 Programa o dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

Molve u 2021. godini, 
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  Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 

2021. godini, 

 Plan o izmjenama i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Molve u 2021. godini 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – u materijalima ste dobili ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Molve za 2021. godinu koji je preslika konsolidiranog financijskog izvještaja koji 

obuhvaća realizaiju ne samo realizaciju Općine Molve nego i realizaciju Dječjeg vrtića neovisno o 

tome da li se tu radi o rashodima koji su financirani izvorima iz sredstava vrtića ili iz Proračuna 

Općine Molve. Uz sam izvještaj dostavljeno vam je i obrazloženje koje je dosta detaljno, a dostavljen 

je i Plan izvršenja razvojnih programa. Napomenula bih da je polugodišnji izvještaj izrađen po Zakonu 

o Proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju, što znači da sadržava sve 

one dijelove koji su propisani, a to je opći dio, poseban dio, dio koji se odnosi na izvještavanje o 

zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaju o korištenju proračunske zalihe, 

izvještaju o danim jamstvima, obrazloženje i izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

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

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine 

 

Točka 5. 

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

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – izvještaj je napisan na 10 stranica i sve je detaljno opisano, a javno 

i transparentno bude objavljen na općinskim stranicama. Ako vas vijećnike što interesira tu smo da 

objasnimo. Napomenuo bih da je puno započetih investicija što je sve pobrojano na ovih 10 stranica. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 STANKO MOLNAR – samo jedno pitanje. Punina života samo obrazloženje kada će se 

krenuti s tim projektom? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – projekt je krenuo od devetog mjeseca prošle godine, a oni koji su 

uključeni u taj projekt primaju plaću iz tog dijela, a to su naša Inga, Ines i župnik, te koordinatorica iz 

Rijeke koja je prijavitelj projekta. Ove godine treba se raspisati javna nabava s kojom bi trebalo 

krenuti početnom desetog mjeseca. Mi kao Općina nismo dobili nikakva sredstva. Radi se o tome da 

se čeka objava tog javnog poziva, a javna nabava je dosta kompleksna zato to tako dugo traje tako da 

će do kraja godine biti odabran izvođač. Rok nam je 36 mjeseci od potpisa ugovora. 

 

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

 

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

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

siječnja do 30. lipnja 2021. godine 
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Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec kolovoz 2021. godine 

 

 PREDSJEDNIK VIJEĆA – za navedeno razdoblje nije bilo korištenja sredstava proračunske 

zalihe. Dajem točku na donošenje. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2021. godine 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 

Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite potrebno je 

donijeti ovu Odluku, a u materijalima ste dobili sve u vezi toga tako da dajemo točku na razmatranje. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

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

 

Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Molve 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – koncesija nam izlazi sa tvrtkom koja se je javila prije četiri godine 

tako da trebamo objaviti natječaj za koncesiju za dimnjačarske usluge, a pročelnik će nam detaljnije 

objasniti. 

 

 PROČELNIK – morali smo donijeti novu Odluku o dimnjačarskoj službi s obzirom da je 

donesen novi Zakon o komunalnom gospodarstvu čime moramo prilagoditi ovu odluku. Naša stara 

odluka je iz 2002. godine s izmjenama u 2003. godini, a budući da nam je to bitno vezano za koncesiju 

o obavljanju dimnjačarske službe moramo donijeti novu Odluku prilagođenu Zakonu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

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

 

Odluku o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

koncesije na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – vezano na prethodnu točku i ovdje moramo donijeti odluku o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije jer u novom Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu prikupljanje otpada se više ne spominje pod koncesiju pa se treba prilagoditi.  
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Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

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

 

Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području 

Općine Molve 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Analize davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

dimnjačarskih usluga na području Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – prvi  korak kod davanja koncesije mora biti Analiza davanja koncesije tako 

da moramo donijeti ovaj akt Analize da bi mogli prijeći na koncesiju. Prvo ide odluka pa Analiza 

davanja koncesije. 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo 

 

 Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Analizu davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na 

području Općine Molve 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o namjeri davanja 

koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine Molve 

 

 Budući da nije bilo potrebe obrazlagati točku prelazi se na raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ- ima li kakvih kandidata? 

 

 PROČELNIK – nema zato se sve ovo prvo donosi da bi mogli početi. 

 

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

 

 Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o namjeri davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine Molve 

 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izmjene i dopune Cjenika javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te 

usluge povezano s javnom uslugom s područja Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

 

 PROČELNIK – Komunalac kao davatelj usluga prikupljanja otpada obavijestio nas je o 

izmjeni i dopuni cjenika i procedura je da mi prije te izmjene moramo dati suglasnost općinskom 

načelniku na izmjene i dopune cjenika koje je koncesionar priložio, a koje ste dobili u materijalima. 
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 Predsjednik otvara raspravu 

 

 OPĆINSKI NAČENIK – radi se o tome da su Komunalac i svi ostali koji se bave uslugama i 

zbrinjavanjem otpada povećali cijene što je na štetu građana i svih poduzetnika. Radi se i o tome da je 

Piškornica drastično podigla cijenu zbrinjavanja otpada sa 1.500 kn po toni na 4.300 kn što je 

drastičan porast cijene. Mi ćemo se pobrinuti da za naše mještane to bude što povoljnija cijena, ali mi 

na to ne možemo puno utjecati pošto je tržište takvo kakvo je. Sada izlazi koncesija pa budemo vidjeli 

kakve će biti ponude i što budemo dalje, isto je odvoz sa reciklažnog dvorišta jako skup. Krenut će se 

sa podjelom kanti svim našim mještanima za odvajanje otpada, dobili smo od Fonda rješenje, ali eto 

htjeli smo biti Europa. Samo se bojim da se neće povećati broj divljih deponija, a uspjeli smo urediti 

da toga ima sve manje naša Danijela je na terenu i obavještava te koji bacaju smeće da to ne rade, ali 

ima još nesavjesnih građana za što se nadam da ih više ne bude jer im je jednostavnije imati tri kante 

na kućnom pragu, a ne smeće voziti u agacije. 

 

 ZLATKO VARGIĆ  -    što se događa ako ne damo suglasnost? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – onda više nemamo koncesionara. 

 

 STANKO MOLNAR –  ovo ovdje je nova cijena i po  meni je manja nego što sada plaćam, jer 

plaćam 50 kuna fiksni dio mjesečno. Oni su obrazložili povećanje i koliko je Piškornica njima podigla 

cijenu tako da za kućanstvo koje samostalno kompostira je 50 kuna mjesečno odvoz. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – oni određuju cijenu po broju članova kućanstva 

  

STANKO MOLNAR – po meni njima je otišla cijena gore onog varijabilnog dijela dok je 

fiksni dio ostao isti tako da će oni koji dva puta mjesečno daju kante na odvoz platit će više. 

 

 TIHOMIR HALAČEK – za kuće koje su prazne treba li se i za nju imati kanta i gdje se mora 

prijaviti? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – samo tamo gdje živiš, a ako želiš još moraš plaćati isto kao i da tu 

živiš. Prijavljuje se u Komunalac za kantu jer mi s naplatom nemamo ništa, a oni će podijeliti kante za 

mješoviti otpad dok mi dijelimo žute i plave. 

 

 STANKO MOLNAR – mi imamo onaj dio gdje pomažemo za odvoz komunalnog otpada 

zanima me ima li dosta kućanstva koja pokrivamo s tom pomoći i koliki je iznos s kojim se pomaže 

tim ljudima? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – to je mjesečno oko 15 tisuća kuna i manje što se pomaže starijima, 

ali oni će osjetiti povećanje kao i mi svi ali dobe 30 kn natrag. 

 

 MARINA DŽINIĆ  - ta odluka vrijedi do trajanja koncesije tako da će se to morati uzeti u 

obzir. 

 

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

 

 Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti za izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezano s 

javnom uslugom s područja Općine Molve 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2020. godinu 
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 PROČELNIK – ovo nam je isto zakonska obveza, temeljem Zakona o lokalnoj područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i temeljem Zakona o upravljanja državnom imovinom trebamo donijeti 

Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve za 

2020. godinu, a izvješće ste dobili u materijalima. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijave nije bilo. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo treba biti za 2021. godinu možda je greška. 

 

PROČELNIK: Provjerit ćemo ali mislim da nije greška. 

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

  

 

 Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve 

za 2020. godinu 

Točka 14. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Molve za 2022. godinu 

 

 PROČELNIK – ovo je isto zakonska obaveza temeljem Zakona o upravljanju državnom 

imovinom trebamo donijeti Odluku o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom. 

  

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijave nije bilo. 

  

Pod točkom 14. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Odluku o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Molve 

za 2022. godinu 

 

Točka 15. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o poslovnoj      

suradnji 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – pošto smo već imali suradnju sa Osnovnom školom Molve vezano 

za dostavu hrane u područne škole Repaš i Medvedička predlažem da se sklopi Ugovor sa školom i 

Selskim komunalnim poduzećem da se uvede usluga prijevoza hrane koja se priprema u novoj 

školskoj kuhinji kako bi sva djeca imala jednake uvjete boravljenja u školi. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijave nije bilo 

 

Pod točkom 15. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Ugovor o poslovnoj suradnji 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i 

potpredsjednika općinskog vijeća Općine Molve 
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 PREDSJEDNIK VIJEĆA – Znamo da je Valentina Kopričanec bila potpredsjednica, a pošto 

je ona svoj mandat dala u mirovanje mi predlažemo da nova potpredsjednica bude Martina Kokša i 

vjerujemo da će ona tu dužnost kvalitetno obavljati. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 

Pod točkom 16. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća Općine 

Molve 

Točka 17. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i 

zaključio sjednicu u 11,00 sati. 

 

KLASA: 021-05/21-01/9 

URBROJ: 2137/17-07-21-3 

Molve, 15. rujna 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. 


