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ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 8. studenoga 2021. godine 

 

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

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/11, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 4. 

studenoga 2021. 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, predsjednik, 

2. Martina Kokša,  

3. Siniša Frančić,  

4. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Tihomir Halaček, 

7. Stanko Molnar. 

 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Zlatko Vargić, (ispričao se) 

2. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Siniša Danček, pročelnik JUO, 

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

 

 

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

početku 6. 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 5. sjednice Općinskog vijeća. 

 

STANKO MOLNAR – na prošloj sjednici rekao sam pod točkom "Pitanja i prijedlozi 

vijećnika" neka vijećnik Tihomir Halaček sam odluči da li da imena koja je spomenuo uđu u 

zapisnik, nisam rekao „neka se ne unosi u zapisnik“ nego da u pravilu on odlučuje da li će oni 

biti u zapisniku ili ne. Molim da se to izmijeni jer ispada da ja odlučujem što će se stavljati u 

zapisnik a što ne. 



2 
 

 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa izmjenom sa 5. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“   usvojilo zapisnik sa 5. sjednice 

Općinskog vijeća. 

  

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D  

 

1. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i  projekcija za 2023. 

i 2024. godinu, 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine Molve, 

3. 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 2022. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog 

natječaja za davanje u zakup Ribičkog doma Sekuline, 

5. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog 

natječaja za davanje u zakup prizemlja Galerije Molve, 

6. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec listopad 2021. godine, 

7. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Predsjednik daje na nadopunu ili raspravu predloženi dnevni red. 

Prijava i dopuna nije bilo. 

 

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

 

Točka 1. 

 OPĆINSKI NAČELNIK – sve skupa vas najljepše pozdravljam na početku 

ove naše sjednice općinskog vijeća Općine Molve. Na redu je kao i svake godine 

prijedlog Proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Ovaj Proračun je 

na tragu svih započetih investicija i projekata, od aglomeracije Molve pa do uređenja 

poslovne zone Brzdeljeva sa planom izgradnje mini klaonice i mini sirane. Imamo 

investicije za završetak svih ulica koje su započete i koje su u građevinskoj zoni sa 

projekcijom da se pokrene izrada građevinskih dozvola za one ulice koje su istekle. To 

su investicije od značaja da se cijelo selo uredi da to bude jednobrazno uređeno i da na 

neki način svi ljudi imaju barem približno jednake uvjete življenja na području našeg 

naselja, naravno tu se misli i na naselja Molve Grede, Gornja Šuma i Repaš zajedno sa 
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Čingi Lingijem. Za njih su isto predviđene one najosnovnije investicije za ta naselja, 

da imaju bolje uvjete nego što su imali do sada i da imamo na neki način 

jednakomjeran razvoj svih naselja i svih mjesta na području Općine Molve.  

Ne bih išao u detalje dobili ste sve u materijalima a bilo je otvoreno savjetovanje za 

sve tako da sve što ste predložili uvrstilo se je u pozicije proračuna dok vijećnici mogu 

amandmanima i svi mještani do donošenja proračuna još dodati neke svoje planove i 

investicije. Ovo je nacrt koji je uz pomoć EU, uz pomoć Hrvatskih voda i uz kreditno 

zaduženje ostvariv za naredno razdoblje od tri godine. Marina sada može ako je 

potrebno napomenut investicije, ali možete i amandmanima dati prijedloge koje ćemo 

razmotriti na vijeću kada se bude donosio Proračun. 

 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik otvara raspravu.  

 

 STANKO MOLNAR – znamo da imamo opći i posebni dio proračuna, a i u 

općem i u posebnom dijelu ne ide se sa investicijama u detalje nego samo općenito 

navedu iznosi koji idu iz sredstava dakle 23,5 milijuna ide iz EU fondova, a tu spada 

aglomeracija, dom za starije... 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovih 23.511.000,00 kn su pomoći koje obuhvaćaju i 

Hrvatske vode i EU sredstva. Tu je obuhvaćena aglomeracija koja iznosi cca 

6.000.000,00 kn koje predviđamo 20% sufinanciranja investicije za produžetak 

kanalizacije u Marijanskoj ulici, Đurđevačkoj, poslovnoj zoni i za nabavu kolektora 

koji je još potreban za UPOV. 

 

 STANKO MOLNAR – upravo zato sam postavio pitanje, znači od iduće godine 

bi trebao krenuti taj „Sigečec“. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – „Sigečec“ i sve ostale ulice idu po važećim 

dozvolama koje postoje, a trenutno se radi projektna dokumentacija i građevinska 

dozvola za nogostup i za proširenje mosta jer ako nema proširenja mosta nećemo 

dobiti suglasnost za nogostup u Marijanskoj ulici. Postoji građevinska dozvola za 

kanalizaciju i po njoj će se graditi kanalizacija sa aglomeracijom Molve. Prvo se 

rješava kanalizacija, a županijske ceste daju do 200.000,00 kn za bilo koje asfaltiranje 

državne ili županijske ceste ili proširenje. 

Ako želimo bolje uvjete življenja na nama je da sami uložimo i napravimo jer njima 

(Državnim cestama) nije potreban ni širi most ni staza već je to nama u interesu da se 

napravi. 

 

 STANKO MOLNAR – na mostu je potreban onaj pješački dio koji bi trebao 

biti kao onaj u Virju koji su napravili. U planu je da se napravi proširenje postojećeg 

mosta ili je u planu da se napravi samo taj pješački dio? 

  

OPĆINSKI NAČELNIK – pješački bude za što dobijemo dozvolu to bude, a o 

tome odlučuje Zavod za prostorno uređenje, a mi nismo mislili novog mosta raditi 

nego samo tu stazu.  
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STANKO MOLNAR – što se tiče proračuna spomenuo si kreditiranje znači 

jedan dio iz kredita, a pastoralni centar i punina života mora ići u proračun iduće 

godine. 

OPĆINSKI NAČELNIK – punina života ne ide u proračun. 

MARINA DŽINIĆ – to je projekt koji je financiran 100% iz EU sredstava. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – punina života je općinski i županijski projekt koji je 

napravljen preko prihvatljivog korisnika. Prihvatljivi korisnik je bila Župa 

Molve koja ima Caritas i mi s tim nemamo ništa. Mi smo samo partneri za što 

dobivamo jedno kombi vozilo i dobivamo sredstva za Inginu plaću 40%. 

 

MARINA DŽINIĆ –  taj dio sufinanciranja 40% bruto plaće po satnici 

prikazano je na projektu i imamo jedno vozilo i sufinancira se od tog dijela 

Ingine plaće neizravan trošak vezano za uredski materijal. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Župa je bila jedina ustanova koja se mogla prijaviti 

na Fond kao prihvatljivi korisnik.  

 

STANKO MOLNAR – još jedno pitanje bilo je govora na prošloj sjednici o 

Repašu i vrtiću tamo da li je to uključeno u proračun? 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – to nema veze s ovim to je druga tema i uključeno je 

u proračun. Projektna dokumentacija se radi i pri kraju je, a iduće godine je u 

planu da bi se javilo na natječaj i ako prođemo (pošto se vrtići sufinanciraju u 

100% iznosu) išli bi s tom mjerom što je najprihvatljivije jer na ovom 

postojećem nema mjesta da se radi više.  

 

STANKO MOLNAR – da li je uključena kuhinja za ovaj naš postojeći vrtić? 

 

OPĆINSKI NAČELNIK- da uključena je, sve to bude jedan projekt. Za to smo 

imali projekt prije 4,5 godina ali nismo stigli prijaviti projekt zbog papira, 

teško je papire ishoditi. 

Mogu reći samo to ako bi se javili na neki natječaj moramo imati za to poziciju 

u proračunu. Mi radimo na tome, rebalansom smo krenuli u izradu projektne 

dokumentacije koja koša 122 tisuće kuna i spremni smo da se na to javimo 

iduće godine kada bude raspisana mjera. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih usluga na području Općine Molve 

 

  Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 
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 PROČELNIK – završio je onaj dio postupka davanja koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga gdje stručno povjerenstvo vrši pregled i ocjenu 

ponuda.  

 U zadanom roku javila se je jedna firma, Diveks j.d.o.o., Kolodvorska 118g, 

Kalinovac, koja ujedno zadovoljava sve uvjete. Prema Zakonu o koncesijama Općinsko vijeće 

treba donijeti Odluku o davanju koncesije. Odluka o davanju koncesije objavljuje se u 

elektroničkom oglasniku javne nabave. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

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

donijelo 

Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 

usluga na području Općine Molve 

 

 

Točka 3. 

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 2022. godinu, 

 

 PREDSJEDNIK – ovdje je sve jasno, obrazloženje nije potrebno pa otvaram raspravu 

po ovoj točki. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

 Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glas 

"PROTIV"  donijelo 

 

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih stranaka i člana 

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

2022. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog 

natječaja za davanje u zakup Ribičkog doma Sekuline 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK – praksa je da svim udrugama dajemo u zakup 

općinske prostorije tako smo i za ovaj ribički dom Sekuline dužni postupiti po nalogu revizije. 

Temeljem toga će se raspisati natječaj tako da predlažem da se ovo podrži i da se nakon toga 

raspiše natječaj. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 
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 Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA"  jednoglasno 

donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u 

zakup Ribičkog doma Sekuline 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog 

natječaja za davanje u zakup prizemlja Galerije Molve 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – galerija je u vlasništvu Općine Molve od 2015.-te godine i 

dužni smo raspisati natječaj pošto je izvršena obnova donjeg dijela, galerije i potkrovlja, ali 

potkrovlje bi ostalo Općini na upravljanje i turističkoj zajednici, a ovo bi išlo na način da se 

raspiše natječaj na koji će se moći javiti udruge s područja Općine Molve koje bi koristile taj 

prostor. 

Predsjednik otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

 Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ jednoglasno 

donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u 

zakup prizemlja Galerije Molve 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za mjesec listopad 2021. godine 

PREDSJEDNIK – nije bilo korištenja sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za mjesec listopad tako da predlažem da se donese ovaj Zaključak. 

 

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ jednoglasno 

donijelo 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za mjesec listopad 2021. godine 

 

Točka 7.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 OPĆINSKI NAČELNIK – svaki načelnik treba imati kvalitetnu oporbu koja bude 

pitala i davala prijedloge. Na žalost puno puta nismo imali kvalitetnu oporbu pa onda nismo 
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ni mogli znati što ljudi žele i kako razmišljaju, tako da to treba podržavati. Tako da treba imati 

kvalitetnu oporbu koja bude znala postaviti pitanje, a načelnik mora biti dovoljno mudar da to 

iskoristi. 

 

 PREDSJEDNIK – naravno da podržavamo bilo kakav oblik rasprave. 

  

STANKO MOLNAR – nisam protiv toga, u razgovoru se može puno toga saznati i 

puno stvari čuti tako da moramo pitati. 

 

 

 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.31 sati. 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/11 

URBROJ: 2137/17-01-21-2 

Molve, 8. studenoga 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 

 

 


