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 ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 29. studenoga 2021. godine 

 

 

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

je sazvana sazivom KLASA: 021-05/21-01/12, URBROJ: 2137/17-04-21-1 od 25. studenoga 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. Ana-Marija Popec, 

5. Petar Gregurić, 

6. Zlatko Vargić, 

7. Marina Ivančan Krznarić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stanko Molnar (ispričao se) 

2. Tihomir Halaček 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

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

3. Lea Tot, viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove Općine Molve. 

 

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

7. sjednice Općinskog vijeća nazočno 7 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 6. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" jednoglasno usvojilo zapisnik sa 6. sjednice 

Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 
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1. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. 

godinu, 

2. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2022. godini i 

to:  

2.1. Program građenja komunalne infrastrukture, 

2.2. Program održavanja komunalne infrastrukture, 

2.3. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

2.4. Program javnih potreba u kulturi, 

2.5. Program javnih potreba u sportu, 

2.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

2.7. Program javnih potreba u osnovnom školstvu, 

2.8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 

2.9. Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2022. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2022. godini, 

5. Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu, 

6. Razmatranje i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Molve u području 

prirodnih nepogoda za 2022. godinu, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog 

ugovora po javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve, k.o. Seline, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu 

Općine Molve Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o., 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u 

sredstva za rad u 2021.,  

11. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve, 

12. Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju 2022. godine – „Godinom biskupa Đure Kokša“, 

13. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 

2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

14. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 7 glasova "ZA" jednoglasno usvojilo Dnevni red 
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Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i Projekcija za  

2023. i 2024. godinu, 

  

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – Ovaj prijedlog Proračuna Općine Molve za 2022. godinu i Projekcija za 

2023. i 2024. godinu, u odnosu na prijedlog koji je bio na prošlom Vijeću, razlika je u iznosu za 

341.925,00 kuna. Radi se o tome da mislimo aplicirati na mjeru 7.4.1. izgradnja dječjeg igrališta u 

naselju Repaš od čega bi mi kao prijavitelj išli u suradnji sa LAG-om gdje bi mogli povući iznos od 

133.800,00 kuna i još bi osigurali svojih dodatnih 40.000,00 kuna.  Povećana je stavka koja je planirana 

kao tekuća donacija NK Mladost Molve sa 240 tisuća na 300 tisuća kuna, izvršena je prenamjena za 

kolnu vagu u Repašu, nositelj investicije bit će SKD Molve, zatim povećana je stavka za prometnu 

signalizaciju i znakove za 60.000,00 kn. S obzirom da smo odlučili ići sa produženim rokom vezano za 

Javni poziv natječaj subvencioniranja mehanizacije trgovačkim društvima, obrtnicima do kraja godine, 

što znači da bi većina zaključaka mogla teretiti proračun za 2022. osigurali smo određeni iznos za to od 

100.000,00 kuna. Zatim povećana je stavka za sufinanciranje KUD Molve vezano za tiskanje knjige, 

povećali smo investiciju za izgradnju nogostupa u ulici Braće Novakovića i javnu rasvjetu u iznosu 

300.000,00 kn s obzirom da su cijene građ. radova otišle gore, vezano za to tu je i nadzor radova za 

navedeno kao i za prije spomenuto izgradnju dječjeg igrališta u Repašu. Ostale pozicije vezane za 

prijedlog proračuna nisu se mijenjale, bilo je otvoreno savjetovanje, nije bilo nikakvih amandana koji 

bi utjecali odnosno koje bi trebalo uvrstiti u ovaj prijedlog proračuna. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Ne mijenja se nešto bitno u odnosu na prošli prijedlog proračuna. U 

međuvremenu otvorile su se pozicije za LAG, otvorile su se pozicije da možemo povući sredstva iz EU 

fondova, pa smo to uvrstili u proračun. Amandmana nije bilo, tj. amandmani koji su predloženi, nisu 

ispravno predloženi pa nisu mogli biti uvršteni na Vijeće. Na ovaj način želimo sve želje naših mještana, 

udruga, našeg vrtića, naših ustanova škole, maksimalno popratiti koliko je to financijski moguće. Ovo 

što je Marina rekla u vezi prolongiranja roka za subvencioniranje, pošto mi još imamo podnašanja 

zahtjeva odlučili smo da odluku o kapitalnim ulaganjima produljimo do 31.12.2021. a donošenje 

zaključaka do 31.01.2022. godine kako bi svi mogli participirati odnosno ostvariti prava za tu 

subvenciju. Proračun je jako optimističan jako razvojni. Očekujem podršku svih Vas vijećnika ne radi 

sebe nego da Molve budu ljepše naprednije, na ponos svih nas i cijele naše županije. 

 

ZLATKO VARGIĆ – Pokušao sam poslati amandman Lei ali nisam našao vremena da to odradim na 

službeni način, no nema veze. Radi se o sredstvima predviđenim za energetsku učinkovitost za iduću 

godinu i tu smatram da bi za to trebalo biti predviđeno više. Što se proračuna tiče možda je optimističan 

i razvojni no ne vidim otkud su sve predviđeni prihodi za sve ove rashode. Znači u planu izvršenja 

proračuna za 2022. vidimo da imamo 15 milijona i šesto tisuća zaduženje, nova stavka je 460.000,00 kn 

od prodaje Selina, realni prihod je u ovoj godini 10-11 milijuna, dođemo na nekih trideset milijuna i 

gdje je ostatak do 57 milijuna, malo mi je tu previše praznog prostora. Od kojih prihoda, koji su iznosi 

predviđeni, dapače ja podržavam program javnih potreba na području Općine i sve programe koje 

pridonose boljitku mjesta. Samo ne znam na koji način se planira ovo ostvariti a to povlači i pitanje na 

koji način ćemo to vraćati, ta zaduženja i ostatke iz prethodnih godina. Suzdržat ću se od glasanja jer ne 

znam kako će se ostvariti taj prihod. Čujem da će i renta pasti jer zatvaraju se neke bušotine. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Da pojasnim, Vi ste poslali amandman na proračun ali ne u ispravnom 

obliku, to je više bilo razmišljanje a ne amandman. Amandman se postavlja da se predloži neka stavka 

i iznos ali i izvor financiranja. Izvor financiranja  nije kredit. Kreditna sredstva se ne mogu dobiti za 

isplatu subvencija i isplatu plaća. Ostalo, da bi se javili aplicirali na neki fond moramo imati otvorene 
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pozicije. Sad ih imamo otvorene i zato planiramo visoke iznose financiranja. Što ćemo ostvariti budemo 

više vidjeli na kraju 2022. godine na onom zadnjem rebalansu. Drago mi je da ste razmišljali, da ste 

imali ideju, mi smo otvorili poziciju za fotonaponske ćelije, ali velim kredit se ne može dići da bi se 

isplaćivale subvencije, eto toliko, hvala vam. 

 

ZLATKO VARGIĆ – To nije trebalo pojašnjavati, ja sam dobio objašnjenje i ja to znam, pitanje je zašto 

bi ja kao građanin morao znati iz čega bi se nešto financiralo, ako recimo moj susjed isto može podnesti 

amandman, kak bi onda on mogao znati iz čega se nešto financira. Ja sam samo naveo jednu poziciju 

koja bi se mogla smanjiti jer je dosta velika, pa se ne zna jel će se sva ostvariti u 2022. ili će se 

prolongirati ili da se podijeli na više pozicija, ne znajući da je za to isto planiran kredit. Tak da mislim 

da se nije trebalo odmah reći otkud ćemo naći sredstva za nešto. Ako KUD ili neko sportsko društvo 

predloži da se povećaju sredstva, sigurno neće morati objasniti npr. to uzmite iz rudne rente ili iz nečeg 

drugog. No, ako je objašnjeno da su ova veća ulaganja i investicije predviđene onda je to jasno, odnosno 

to je taj raskorak između planiranih prihoda i proračuna. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK – Vas kao vijećnika ne amnestira to što ne znate, Vaša pozicija je takva da Vi 

to morate znati kao i mi svi koji tu zastupamo interese Općine Molve. Imate rok od 1.10. do 1.11. svake 

godine koji objavljujemo gdje udruge mogu dati svoje prijedloge u ovakvom obliku i mi ga možemo 

uvrstiti. Vi ste u pravu s jedne strane ali niste do kraja. Evo, imamo tu naše službe, tu je šefica 

računovodstva, Lea, Siniša pročelnik, svi se oni bave intenzivno s proračunom, dođite do njih da Vam 

pojasne, također možete uputiti i druge građane. Proračun je opsežna tema koju valjda mi jedini tako 

postavljamo, otvaramo savjetovanja, poštujemo rokove i sve ostalo što nam zakon nalaže. 

 

MARINA DŽINIĆ – Ja bi samo nadodala za gospodina Zlatka da u materijalima koji su poslani uz 

prijedlog proračuna ima Obrazloženje, gdje se od stranice 1. do stranice 5. navodi detaljno koji su izvori 

financiranja specificirano po stavkama. Ja ću to obrazloženje danas staviti na internet pa si to svatko 

može pročitati. 

 

 

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

donijelo 

Proračun Općine Molve za 2022. godinu i Projekciju za  

2023. i 2024. godinu, 

 

 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Molve u 2022. godini  

i to:  

2.1. Program građenja komunalne infrastrukture, 

2.2. Program održavanja komunalne infrastrukture, 

2.3. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

2.4. Program javnih potreba u kulturi, 

2.5. Program javnih potreba u sportu, 

2.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

2.7. Program javnih potreba u osnovnom školstvu, 

2.8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 

2.9. Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 
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 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

MARINA DŽINIĆ – Otvoreni su Javni pozivi za programe javnih potreba. Apeliram na predsjednike 

udruga, na članove udruga da se prijave, da si pripreme dokumentaciju, da ishode sve što je potrebno, 

zapisnike sa godišnjih skupština, dokumentacija je zahtjevna i uvijek se to oduži. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Programe javnih potreba na području Općine Molve u 2022. godini  

i to:  

2.1. Program građenja komunalne infrastrukture, 

2.2. Program održavanja komunalne infrastrukture, 

2.3. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi, 

2.4. Program javnih potreba u kulturi, 

2.5. Program javnih potreba u sportu, 

2.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, 

2.7. Program javnih potreba u osnovnom školstvu, 

2.8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa, 

2.9. Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica. 

 

 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2022. godinu 

  

OPĆINSKI NAČELNIK – To je vezano na sve ovo prije i potrebno je donijeti navedenu odluku pa ako 

netko ima kakvih pitanja za Marinu neka se slobodno javi. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 3. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 5 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ 

donijelo 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2022. godinu 

 

 

 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve u 2022. godini, 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – Ovo je Program koji smo dužni donijeti sukladno Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu. Sredstva koja ostvarujemo su simbolična, ona se projiciraju na iznos od 150 

kuna. To su namjenska sredstva, ona će se iskoristiti u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i 

katastarsko-geodetsku izmjeru na području Općine Molve. 
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Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području 

Općine Molve u 2022. godini, 

 

 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu, 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – U proračunu za 2022. projiciran je iznos ostvarenja od 3.700,00 

kuna. Općina Molve zadržava 30% od iznosa podnositelja zahtjeva za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada. To su isto namjenska sredstva i koristit će se za obnovu i sanaciju područja 

zahvaćenih nezakonitom gradnjom. 

 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Program o namjenskom korištenju sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2022. godinu, 

 

 

 

Točka 6. 

Razmatranje i donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu, 

 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Radi se o aglomeraciji Molve, dobili smo potrebne građevinske dozvole, 

treba se još dobiti građevinska dozvola samo za glavni kolektor, pošto je to u planu u proračunu za 2022. 

godinu važno je da se ovaj Plan donese. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. godinu, 
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Točka 7. 

 Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Molve u području 

prirodnih nepogoda za 2022. godinu, 

 

 

Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

 LEA TOT –  Općinsko vijeće svake godine donosi ovaj Plan za narednu godinu. Plan ste 

dobili u materijalima. Tamo se opisuje što se smatra prirodnom nepogodom, radi se evidencija 

različitih rizičnih situacija, preventivne mjere koje se rade, mjere odgovora, to je sustavan akcijski 

plan za djelovanje različitih pravnih osoba na području naše Općine, kao i županijskih i državnih tijela. 

 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Odluku o donošenju Plana djelovanja Općine Molve u području prirodnih nepogoda  

za 2022. godinu, 

 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog 

ugovora po javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve, k.o. Seline, 

 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Natječaj za prodaju navedene nekretnine objavljen je 25. listopada 2021. 

godine a 9. studenoga 2021, bio je završen. Komisija je navedena u priloženom zapisniku. Imali smo 

procjenu nekretnine koju smo još lani predstavljali. Nažalost tada se nitko nije javio na natječaj. Na ovaj 

natječaj javila se tvrtka „Bistra“ Đurđevac i ponudila iznos od 460.000,00 kuna te uplatila 50.000,00 kn 

jamčevine. Zato sada predlažem da se ova odluka donese i da se to proda jer nažalost to zemljište samo 

stoji, nije iskorišteno a Općina trenutno nema plan baviti se turizmom. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora po javnom 

natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Molve, k.o. Seline, 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu 

Općine Molve Selskom komunalnom društvu Molve d.o.o., 

 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK – SKD-u Molve daje se zemljište u Repašu u svrhu upravljanja i razvoja 

gospodarske djelatnosti na području Općine odnosno za obavljanje svoje djelatnosti za koje je 
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registrirano kao takvo. Mislim da je to svrsishodno, i da se u Repašu pokrene ta djelatnost koja je bitna 

za razvoj mjesta, za razvoj naselja Repaš. 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Odluku o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Općine Molve Selskom 

komunalnom društvu Molve d.o.o., 

 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o subvencijama  

kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021.,  

 

 

Uvodno obrazloženje daje Općinski načelnik. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Revizija nam je naložila da prvo sakupimo sve zahtjeve za subvencije a tek 

tada idemo u obračun potrebnih sredstava i isplate. Pošto se naši gospodarstvenici još javljaju a cilj 

nam je što više popratiti i podržati gospodarstvo, prijedlog je da se zahtjevi skupljaju do 31.12.2021. a 

donošenje zaključaka o tome da bude do 31.1.2022. godine. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

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

 

Odluku o izmjenama Odluke o subvencijama kapitalnih ulaganja u sredstva za rad u 2021.,  

 

 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve, 

 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

MARINA DŽINIĆ – Vezano za ovaj zaključak Općina Molve koristi kratkoročni kredit na poslovnom 

računu kod Erste Banke u slučaju kada nemamo dosta sredstava za pokriće tekućih obveza, kako bi 

lakše prevladali nelikvidnost do uplata prihoda. Kratkoročni kredit možemo koristiti do godine dana 

jer sve što je dugoročno morali bi imati suglasnost Vlade RH. Tako i ovaj okvirni kredit bio bi u 

razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine. Njegovo korištenje bilo bi propisano ugovorom, kod 

naše poslovne Erste banke i on se do kraja godine mora vratiti. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Zaključak o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita Općine Molve, 
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Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju 2022. godine – „Godinom biskupa Đure Kokša“, 

 

Uvodno obrazloženje daje predsjednik Općinskog vijeća. 

  

PREDSJEDNIK VIJEĆA – to je na moju inicijativu to jest na inicijativu udruge koju vodim. Svi 

znamo da je monsinjor Đuro Kokša jedan od najzaslužnijih ljudi što danas sjedimo ovdje, da imamo 

Općinu Molve, on je u ono vrijeme jako pomogao da imamo Općinu. Trebali smo biti jedan dio pod 

Novo Virje, jedan dio pod Golu, ali njegovim zalaganjem i utjecajem smo dobili općinu. Iduće godine 

se navršava 100 godina od njegova rođenja pa evo predlažem da donesemo tu Odluku. U planu je 

nekoliko aktivnosti tokom godine, od znanstvenih skupova, izložbi itd., pa da se na neki način to 

dostojno obilježi. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

 

Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Odluku o proglašenju 2022. godine – „Godinom biskupa Đure Kokša“, 

 

 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 

2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA – Kao načelnik stožera Civilne zaštite dao sam si truda i detaljno pročitao 

taj Plan. To je skup lijepih želja, puno riječi a malo materije ako smijem tako reći.  

 

Uvodno obrazloženje daje Lea Tot. 

LEA TOT –  To je Plan koji se donosi krajem godine za narednu godinu. U dostavljenim materijalima 

mogli ste pročitati cjelokupni plan, koji se kod nas kao jednog sustava civilne zaštite u prvi plan 

stavlja vatrogasna zajednica odnosno vatrogastvo koje je za to zaduženo, odnosno njihova nadležna 

tijela na razini grada Đurđevca. Također i Koprivničko-križevačke županije s kojom je potrebna stalna 

suradnja. Osim vatrogastva tu su još naše lovačke i ribolovne udruge s područja Općine Molve koje su 

u biti isto od značaja za sustav civilne zaštite. S obzirom na tu koronu koja nas muči zadnje dvije 

godine, mora taj sustav civilne zaštite doći na jednu višu razinu organizacije i djelovanja. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK - Kao načelnik jako sam zadovoljan suradnjom sa svim udrugama koje su 

uključene u rad civilne zaštite. Sjetimo se našeg prvog mandata od 2013. do 2017., bilo je jako puno 

elementarnih nepogoda, poplava, požara. Mogu javno pohvaliti sva vatrogasna društva s područja 

Općine Molve, Crveni križ pa do svih udruga koje su se uključile i sudjeluju u tom sustavu civilne 

zaštite koji mogu reći je jako funkcionalan. U planu nam je bilo izdvojiti veća sredstva, organizirati 

vježbe ali zbog korone to nismo uspjeli napraviti. Sad budemo morali. Imamo i čamac kojeg moramo 

registrirati i kojeg budemo stavili u funkciju. U planu je nabava opreme za sve koji rade u tom sustavu. 

Prošle godine smo nabavili nešto, odijela ali to nije dovoljno. Bitna je oprema za rad koja je jako 

važna i tu je HGSS koja se ponudila da obuči naše ljude. Zato bih volio da se tu jave naše udruge i 

društva i da stvorimo jedan funkcionalan sustav civilne zaštite. Nabavljeno je novo kombi vozilo za 

našu vatrogasnu zajednicu a iduće godine je u planu nabava novog navalnog vozila koje bi bilo na 

raspolaganju našem DVD-u Molve i koje bi služilo za intervencije. 
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Predsjednik otvara raspravu. 

Prijava nije bilo.  

Pod točkom 13. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2022. godinu s trogodišnjim 

financijskim učincima, 

 

 

Točka 14. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

PREDSJEDNIK VIJEĆA - Ja tu imam jedno pitanje i prijedlog. Ne znam tko je nadležan za 

postavljanje tabli sa nazivom mjesta Molve i Molve Ledine. Tabla Molve Ledine je nekad bila iza 

zadnje kuće a sad je to stavljeno prije a sve dalje se računa kao Čingi Lingi. Dogodila se jedna 

paradoksalna situacija da je hitna pomoć trebala intervenirati u Molve Ledinama, došli su do table gdje 

je Čingi Lingi i nisu dalje išli, nisu mogli naći tu kuću. Ja imam prijedlog tko god da je zadužen za to 

da ga se kontaktira i da se objasni gdje su Molve Ledine, gdje je Čingi Lingi, gdje je Repaš. To je 

navodno nadležna Županijska uprava za ceste. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Mi smo kontaktirali ŽUC,  kontaktirao sam gospodina Majerusa. Radi se o 

jednom velikom problemu, to je napravljeno tako da se smanji brzina, temeljem tog znaka se 

ograničava brzina u prometu. To je sve zbrda zdola napravljeno, oni su stavili na pola naselja tablu 

Molve Ledine, to malo smiješno ispada ali opet ne znaš kaj da se napravi. Mi možemo sad kod 

državne ceste kod mosta postaviti ispod toga da je to ulica Molve Ledine a ovo mora ostati. To je 

državna cesta i njih to baš ne zabrinjava. Ja kao načelnik nemam baš instrumente da to promijenim. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA– bitno je da se tabla Čingi Lingi stavi gdje je bila i prije. 

OPĆINSKI NAČELNIK – taj dio budemo onda probali posložiti. 

PETAR GREGURIĆ – Mislim da bi trebalo posložiti te table Molve Ledine i Gornja Šuma jer ljudi 

lutaju, ljudi se tu gube. 

OPĆINSKI NAČELNIK - Move Ledine bi možda opet moglo biti naselje i Gornja Šuma kak je to 

nekad bilo. Možda bi se to moglo samo nekim aktom promijeniti, vjerojatno ima neka procedura. 

Nema smisla da Gornja Šuma bude ulica Molve. To je dosta udaljeno. 

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

sudjelovanju i zaključio sjednicu u 10.45 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/12 

URBROJ: 2137/17-04-21-2 

Molve, 29. studenoga 2021. 

 

 

 

                ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

      Lea Tot, bacc.admin.publ. v.r.     Zdravko Tuba  v.r. 

 

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


