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ZAPISNIK 

sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 20. ožujka 2020. godine 

 

 

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

sastanke. Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/1, URBROJ: 2137/17-01-20-1 

od 16. ožujka 2020. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko Tuba.  

 

Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Siniša Frančić, 

2. Zlatko Senjan, 

3. Zdravko Tuba, 

4. Valentina Kopričanec, 

5. Spomenka Žufika, 

6. Mirko Paša, 

7. Zlatko Vargić,  

8. Franjo Andrašić, 

9. Stanko Molnar. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Stjepan Fosić, 

2. Katica Kapić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik općinskog načelnika, 

3. Karolina Franjo, pročelnica JUO, 

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

 

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

na početku 34. sjednice Općinskog vijeća nazočno 9 članova Općinskog vijeća te da Vijeće 

može pravovaljano odlučivati.  

Predsjednik vijeća pozvao je članove Općinskog vijeća da iznesu svoje primjedbe na 

zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća. 
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 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 1 "SUZDRŽAN" usvojilo 

zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća. 

 

 Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Razmatranje i donošenje Statuta Općine Molve, 

2. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

2.1.  Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. 

prosinca 2019.  godine, 

2.2.   Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2019.  godine. 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu, 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstva za rad političkih 

stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenog u Općinskom vijeću Općine 

Molve za 2020. godinu, 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Molve, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke  o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Molve, 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje, 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 

2020. godinu, 

9. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Molve, 

10. Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog revolving kredita, 

11. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Projekt etažiranja radi 

uspostave vlasništva određenog posebnog dijela predmetne nekretnine i suvlasništva 

nad zajedničkim dijelovima zgrade, zemljišta i komunalne infrastrukture, 

12. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine, 

13. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o smanjenju 

plaćanja usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za polaznike Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve za mjesec ožujak 2020.,  

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

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. prosinca do 31. 

prosinca 2019. godine, 

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

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 

2020. godine, 

16. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve u 

2019. godini, 

17. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 
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sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u 

okoliš na području Općine Molve za 2019. godinu, 

18. Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2019. godini, 

19. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

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

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje Statuta Općine Molve 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 PROČELNICA – napisala sam obrazloženje zašto donosimo novi Statut, a odnosi se 

na to da smo imali četiri izmjene osnovnog Statuta. Pošto su bile i ponovne izmjene Zakona o 

lokalnoj i područnoj samoupravi Odbor za Statut i Poslovnik predložio da se donese ovaj novi 

Statut u kojem su objedinjene sve prijašnje izmjene i dopune. Isto tako, novim izmjenama 

zakona, ukinuti su i državni uredi u županijama i nema više središnjih i prvostupanjskih tijela 

državne uprave nego su samo ostala tijela državne uprave odnosno Ministarstva. 

 Nakon obrazloženja predsjednik vijeća otvara raspravu. Budući da nije bilo prijava za 

raspravu predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

  

 Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“  donijelo 

Statut Općine Molve 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. 

prosinca 2019.  godine, 

Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2019.  godine 

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

MARINA DŽINIĆ – što se tiče ove točke izvještaji su danas razmatrani na Odboru za 

financije i proračun, a u materijalima ste dobili sve zakonske obrasce koji su u 

zakonskom roku predani u Finu na obradu, u Ministarstvo financija i Državni ured za 

reviziju. U materijalima su i bilješke gdje se točno mogu utvrditi značajne stavke i 

kolika je realizacija pozivajući se na pojedine stavke iz izvještaja. Skrenula bih 

pozornost na ostvareni rezultat poslovanja Općine Molve za 2019. godinu koji iznosi 

1.911.167,11 kn kao manjak ali kao razlika ostvarenih prihoda i primitaka i to u 

iznosu od 12.042.500,98 kn  i rashoda i izdataka u iznosu od 13.953.668,09 kn. 

Moramo uzeti u obzir činjenicu da manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine 

iznosi 2.050.924,92 kn što u konačnici znači da Općina Molve na dan 31.12.2019. 
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godine ima manjak od 3.962.092,03 kn. Također moramo uzeti u obzir činjenicu da 

ova  financijska situacija koja pokazuje rezultat povlači za sobom realizaciju velikih 

projekata što je prije svega reciklažno dvorište i nerazvrstane ceste i da je cijela 

realizacija rashoda proknjižena u 2019. godini, a da je prihodovna strana još uvijek u 

naplati u 2020. godini što zahtijeva podnošenje zahtjeva za nadoknadu sredstava i 

također se očekuju sredstva od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i prijavom na 

Ministarstvo regionalnog razvoja. Kada smo donosili proračun mi smo osigurali 

pokriće manjka projicirajući rezultat koji će biti ostvaren i vidljiv tek sada. Osigurali 

smo pokriće od 3 milijuna kuna i osigurali smo pokriće za preneseni manjak vrtića od 

27.500,00 kn. Što se tiče konsolidiranih financijskih izvještaja  oni obuhvaćaju 

financijski rezultat i vrtića i Općine tako da ih gledamo kao jednu cjelinu što znači da 

je vrtić kao korisnik u prošloj godini poslovao sa manjkom od 26.645,26 kn, a budući 

da je preneseni manjak iz prethodne godine iznosio 25.681,29 kn konačni rezultat 

poslovanja na dan 31.12.2019. godine je manjak od  52.326,55 kn. U financijskom 

planu vrtića također su osigurana sredstva za pokriće manjka u iznosu od 27.500,00 

kn što znači da ćemo izmjenama i dopunama financijskog plana kao i izmjenama i 

dopunama proračuna osigurati ovaj razmjerni dio odnosno ostatak koji nije osiguran 

za to pokriće.  

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik vijeća otvara raspravu. 

OPĆINSKI NAČELNIK – Marina je navela sve bitne situacije što se tiču proračuna 

za 2019. godinu i sami smo svjesni ovih investicija koje smo provodili. Na taj način 

smo išli da bi povukli sredstva i naravno da smo morali iskazati minus u poslovanju. 

Nadam se da to budemo uskoro riješili kada dobijemo tražena sredstva od Agencije 

odnosno Fonda za zaštitu okoliša. Imamo i situaciju da nam je bio pad rente od oko 

21% tako da od osmog mjeseca nismo mogli planirati prihodovnu stranu, a 

rashodovnu smo već imali zadanu tako da je to oko milijun kuna manje na godišnjoj 

razini. Bitno je to da svi projekti idu i da se sprovedu investicije. Mislim kako ćemo u 

2020. godini govoriti o jednoj pozitivnoj godini za razliku od dosadašnjih jer smo 

svjesni da je bez sredstava nemoguće voditi i upravljati ono što nam je zadano iz 

prošlih godina. Sve je u granicama dozvoljenog i Vlada nam je dala suglasnost na 

kredit što je znak da se dobro radi i da imamo prostora za kreditno zaduženje. 

ZLATKO VARGIĆ – kada se je proračun donosio pojedinci su bili i protiv njega, a 

nagomilali smo tri milijuna i pitanje je koliko tih sredstava bude pokriveno iz tih 

sredstava koje očekujemo. Po meni je sve trebalo ostati u realnim okvirima 

proračunskih prihoda i planirati sredstva i investicije koje su bile manje više sigurne, 

a ovako smatram da ulazimo u dužničko i kreditno razdoblje koje će opteretiti 

sljedeće godine. Sada se vidi o čemu smo raspravljali i čemu smo upozoravali i 

jednostavno ne možemo biti niti za niti protiv već ga jednostavno primiti na znanje i 

to je to. 

STANKO MOLNAR – imam pitanje vezano za ova sredstva koja moramo dobiti. 

Znade li se koliki je povrat istih od Ministarstava za investicije koje su bile u prošloj 

godini? 
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OPĆINSKI NAČELNIK – povrat koji trebamo ostvariti je za naše ceste od Agencije 

za plaćanja u poljoprivredi od oko 400.000,00 kn, za vrtić oko 250.000,00 kn, za 

reciklažno dvorište 1.900.000,00 kn, a prošle godine dobili smo oko 300.000,00 kn 

povrata za reciklažno dvorište. To je sve na papiru i bude se dobilo tokom godine. 

Znači sve zajedno to iznosi oko 2.500.000,00 kn. 

Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na donošenje 

  Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Godišnje financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 31. 

prosinca 2019.  godine, 

Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2019.  godine. 

 

Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnje financijske 

izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2019. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 

 MARINA DŽINIĆ – ovi financijski izvještaji prihvaćeni su na sjednici Upravnog 

vijeća koja je održana 02. ožujka 2020. godine. Spomenula bih samo koliko je općina 

sudjelovala u sufinanciranju prihoda odnosno rashoda poslovanja samog Dječjeg vrtića i to je 

bilo 1.118.652,02 kn za cijelu 2019. godinu.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje točke. 

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

donijelo  

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnje financijske izvještaje Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve za 2019. godinu 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih sredstva za rad političkih 

stranaka i člana izabranog s liste grupe birača zastupljenog u Općinskom vijeću Općine 

Molve za 2020. godinu 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – prošle godine imali smo odluku da idemo sa 100,00 kn, ali 

zbog donesenog novog zakona kojim se financiraju političke stranke odluka je da se sa 

1.000,00 kn moraju financirati političke stranke. Stavili smo 10% više za članice u vijeću tako 

da će se isplatiti za ovu godinu i za prošlu. 
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 Budući da više nije bilo prijava za raspravu prelazi se na donošenje točke. 

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

 

Odluku o raspoređivanju redovitih sredstva za rad političkih stranaka i člana 

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

2020. godinu 

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – u obrazloženju sam napisala da se radi o tome da se nekretninama 

raspolaže temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ali jedinice lokalne 

samouprave dužne su donijeti odluku o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 

nekretninama u svojem vlasništvu na temelju koje se donose pojedinačni akti o načinu prodaje 

neke nekretnine, davanja u zakup, koncesiju. U toj odluci napisano je koja je naša procedura 

raspolaganja nekretninama. 

 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 

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

 

Odluku o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu 

Općine Molve 

 

 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke  o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina 

u vlasništvu Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

  

 PROČELNICA – ova odluka se veže na prethodnu odluku, a radi se o sportskim 

građevinama u vlasništvu Općine Molve. Revizija sportskih građevina dala nam je uputu da 

trebamo donijeti ovu odluku i trebamo postupati prema njoj na način da povjerimo upravljanje 

sportskih građevina. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje točke. 

 

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

 

Odluku  o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu  Općine 

Molve 
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Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – pošto je reciklažno dvorište dobilo uporabnu dozvolu, 

razmišljali smo i raspravljali o tome kome bi ga da li na upravljanje pošto naše Selsko 

komunalno poduzeće nje ovlašteno za takvo upravljanje. Koncesionar nam je dao 

najpovoljniju ponudu pa predlažem da se daje njima na upravljanje odnosno da se Komunalac 

upiše u očevidnik kao upravitelj našeg reciklažnog dvorišta.  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje točke. 

 

Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova "ZA" i 2 "SUZDRŽANA" 

donijelo 

 

Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

 

Točka 8. 

Razmatranje i donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve 

 za 2020. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – Plan zaštite od požara donesen je 2018. godine, a prošle godine 

također smo donosili odluku o usklađenju Plana. U ovom Planu zamjenjuje se Tihomir Žufika 

sa Marijanom Kranjec i ostali relevantni podaci. Sve ostalo je neizmijenjeno kao u Planu koji 

ste zaprimili u materijalima.  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 

 Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje točke. 

 

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

 

Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Molve za 2020. godinu  

 

 

 

Točka 9. 

Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Molve 

  

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica 

 

 PROČELNICA – naša odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene nije 

bila usklađena sa zakonskim propisima pa smo dobili preporuku civilne zaštite da je 

uskladimo sa Zakonom. Postrojbu smo imali i prije osnovanu. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu 
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 Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje točke. 

 

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

 

Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Molve 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o korištenju kratkoročnog revolving kredita 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – da bi našim izvođačima mogli platiti račune predlažem 

općinskom vijeću da donese zaključak o korištenju kratkoročnog revolving kredita do iznosa 

investicija od 2 milijuna kuna čime bi se pokrila likvidnost. Za ovo ne treba tražiti suglasnost 

Vlade. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – napisali smo da će se koristiti za pokrivanje dijela investicije 

koji mi snosimo sami. Da li je to tako ili je nešto drugo? Nakon ovoga koliko je ukupno 

kreditno opterećenje? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – ovo kreditno zaduženje je samo za ono za što moramo 

dobiti povrat sredstava iz fondova, a kamata kredita je 0,25%. To je kreditno zaduženje 

odnosno trošak u ovoj godini dana. Znači nije za neke nove investicije nego one stare kojima 

smo krenuli. 

 

 STANKO MOLNAR – ovaj cijeli iznos ide za EU fondove u to ništa novo ne ulazi 

osim ovog što ste prije spomenuli ( reciklažno, nerazvrstane ceste). 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK -  Da. 

 

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

donošenje. 

 

 Pod točkom 10. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" i 1 

"SUZDRŽAN" donijelo 

 

Zaključak o korištenju kratkoročnog revolving kredita 

 

Točka 11. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Projekt etažiranja radi 

uspostave vlasništva određenog posebnog dijela predmetne nekretnine i suvlasništva 

nad zajedničkim dijelovima zgrade, zemljišta i komunalne infrastrukture 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

 

 PROČELNICA – prošle godine Županija nam je uputila dopis da riješimo stanje 

vlasništva zgrade gdje je Dom zdravlja. 2013. godine Općina Molve uputila je zahtjev 

Osnovnoj školi Molve da prenese zgradu odnosno cijelo prizemlje na Općinu. Županija je 
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dala suglasnost na odluku Školskog odbora da Općina Molve provede etažiranje i da se 

prenese u vlasništvo Općine cijeli donji kat, ljekarna, ambulanta, stan odnosno onog što 

pripada tom posebnom dijelu nekretnine.  Prošle godine se  to pokrenulo i napravljen je etažni 

elaborat. Dom zdravlja smatra da prostorije ambulante i pripadajućeg ne trebaju ići u 

vlasništvo Općine Molve jer su oni time oštećeni budući da su ulagali u tu nekretninu. 

Prijedlog koji je vama poslan je da sve prostorije idu u vlasništvo Doma zdravlja Kckžž, a vi 

sad morate odlučiti  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – vi stariji znadete više o situaciji Doma zdravlja, radi se o 

tome da je njihovo prvotno razmišljanje bilo da im to damo, ali znamo kako država radi po 

tom pitanju uzimaju stanove i tada postaju društveno vlasništvo. Bolje je da bude u našem 

vlasništvu i damo to na upravljanje na određeni rok jer ne znamo što se bude dogodilo. 

Mislim da bi bilo najbolje da to ostane naše i da damo na upravljanje Domu zdravlja, a ako 

oni žele obavljati tu djelatnost neka i dalje ulažu. Nama je cilj pomoći u svakom pogledu 

glede etažiranja i sl. tako da nema potrebe ništa mijenjati neka ostane tako kako i do sada. 

 

 ZDRAVKO TUBA – slažem se s ovim razmišljanjem i na kraju to su i izgradili ljudi s 

našeg područja. Isto tako je Općina Molve uložila znatna sredstva u tu zgradu, a može se 

dogoditi ako predamo u njihovo vlasništvo da oni stan prodaju. Mislim da je ovaj model 

najprihvatljiviji kako u protivnom ne bi ostali bez liječnika u Općini. Neka bude Općina 

vlasnik koji će dom dati na upravljanje. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – sjećam se da smo mi kao mjesna zajednica uređivali prostor 

za ljekarnu i dali u najam, a kome se sada taj najam plaća to ne znam. Isto kako je i Zdravko 

Tuba rekao mogu prodati stan i mi ostanemo bez doktora. Mislim da je najbolje da to  ostane 

u našem vlasništvu. 

 

 ZLATKO VARGIĆ – razmišljanja sam kao i većina samo treba detaljnije razmotriti i 

znati što dajemo na upravljanje. Ovaj dio koji je naš treba ostati naš, a znamo kako je ispalo 

sa stanovima tako da nam se ta greška ne bi smjela dogoditi. Znači prostori koji su 

namijenjeni za liječničku djelatnost trebaju se dati na upravljanje, a stan ne on je Općinski i 

nisam za to da se on daje na upravljanje. 

 

 PROČELNICA – oni nisu ni tražili stan na upravljanje nego donji dio, znači prostor 

od doktorice, zubarke i ljekarne. 

 

 ZDRAVKO TUBA – svi smo mišljenja da se ne daje njima nego da ostane u vlasništvu 

Općine Molve, a medicinski dio im se može davati na upravljanje na određeni niz godina. Za 

sada mi odbijamo da se taj dio zgrade preda njima u vlasništvo i ostajemo pri tome da 

ostajemo vlasnici. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – mi jesmo izvanknjižni vlasnici i za to smo da dom zdravlja 

ostane u Molvama i da mi pomognemo oko uređenja ili na bilo koji drugi način da to izgleda 

bolje, ali da se zna čije je i kako to sustavno voditi i održavati.  

 

 Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na glasanje. 

 

 Pod točkom 11. Općinsko vijeće Općine Molve sa 9 glasova "PROTIV" nije donijelo 
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Zaključak o davanju suglasnosti na Projekt etažiranja radi uspostave vlasništva 

određenog posebnog dijela predmetne nekretnine i suvlasništva nad zajedničkim 

dijelovima zgrade, zemljišta i komunalne infrastrukture 

 

 

 

Točka 12. 

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine 

Molve za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine 

 

  Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – kao što vidite ovaj izvještaj ima 12 stranica tako da se ne 

može reći kako se nije radilo. Sada vam ne bih ponavljao što se je sve radilo jer manje više 

sve znate i čitali ste. Rekao bio ono najvažnije, a to je projekt samostana gdje smo dobili 

odluku da smo prošli što znači od 248 prijavitelja mi smo na 3 mjestu i to je uspjeh  naših 

djelatnica i župnika gdje smo dobili 100% sufinanciranje. U roku 6 mjeseci početi ćemo sa 

gradnjom tako da bi imali već sljedeće godine taj objekt na upotrebu. Imamo još i manjih 

projekata koje smo prijavljivali kao što su ulica Đurđevačka završetak nogostupa što je 

investicija od oko 400 tisuća kuna, ulica Braće Novakovića isto nogostup za što čekamo 

odluku. Puno je projekata, ali je najvažnije da smo u tih 6 mjeseci prošle godine stabilizirali 

poslovanje i uspjeli smo pad proračuna amortizirat i završiti 2019. godinu pozitivno kako god 

to izgledalo negativno. Ide se sa novim projektima, vodili smo brigu o socijali,djeci, 

učenicima, starijima i o svim naseljima smo vodili brigu, uređuju se domovi, kuhinje i sve da 

bi sve ljudi imali i  kako bi ih zadržali na našem prostoru u Molvama koje je najljepše mjesto 

u Europi, što je posebno važno da i dalje ostanemo takvi. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

 

Pod točkom 12. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Molve za razdoblje od 1. 

srpnja do 31. prosinca 2019. godine 

 

 

Točka 13. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o smanjenju 

plaćanja usluga Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za polaznike Dječjeg vrtića "Pčelica" 

Molve za mjesec ožujak 2020. 

 Uvodno obrazloženje daje Siniša Frančić predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„Pčelica“ Molve 

 

 SINIŠA FRANČIĆ – pošto je Vlada RH donijela Odluku da se zatvaraju Dječji vrtići 

i škole, pa smo tako i mi po tome postupili.  Prijedlog da se polovica mjeseca plati pošto su 

djeca išla do 15.3. u vrtić, a ostali dio da se oslobodi plaćanja. 

 

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

 

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

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o smanjenju plaćanja usluga Dječjeg 

vrtića "Pčelica" Molve za polaznike Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve  

za mjesec ožujak 2020. 

 

 

 

 

 

Točka 14.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 

2019. godine 

 

 ZDRAVKO TUBA – pošto nije bilo korištenja sredstava Proračunske zalihe za 

navedeno razdoblje predlažem da se o točki ne raspravlja, pa se prelazi na glasanje. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2019. godine 

 

Točka 15.  

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 

2020. godine 

 

 ZDRAVKO TUBA – također nije bilo korištenja sredstava Proračunske zalihe i dajem 

točku na donošenje. 

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 2020. godine 

 

Točka 16. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve  

u 2019. godini 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 

  

 PROČELNICA – izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno općinski 

načelnik mora podnijeti Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom koji se sastoji od 
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određenih dijelova. Mogli ste sve pročitati, a vijeće kao predstavničko tijelo odlučuje o 

prihvaćanju izvješća nakon čega mi to šaljemo Ministarstvu zaštite okoliša.  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

 

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

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 

Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. na području Općine Molve 

u 2019. godini 

 

Točka 17. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog 

u okoliš na području Općine Molve za 2019. godinu 

 

 PROČELNICA – ova točka veže se na prethodnu i dužni smo Ministarstvu zaštite 

okoliša dostaviti Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u okoliš. Tu imamo 

problema jer ima stalno divljih odlagališta na našem području, a komunalni redar šalje 

opomene i upute o uklanjanju otpada . Mogu reći da su ljudi uklonili otpad po nalogu redara, 

ali nažalost jedno odlagalište se zatvori pa nastane drugo. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – veseli me činjenica da više nemamo divljih odlagališta 

kako smo to imali prije i što su se ljudi civilizirali što se tiče odvajanja otpada. Kada se otvori 

reciklažno dvorište nadam se da neće biti odbačenog smeća u okoliš. Ove opomene 

komunalnog redara su takve da ljude upozori, a ne da ljudi mogu raditi što hoće jer smo 

svjesni da je okoliš jako bitan pogotovo čista voda. Kazne nisu išle nikome samo opomene 

tako da su svi zbrinuli otpad i za sada nemamo neriješenih problema. Riješili smo otpad 

građevinskog materijala kroz najam što je bio jako veliki problem jer nismo mogli naše ljude 

zaustaviti koji su tu vozili otpad. Sada je to ograđeno i funkcionira kako treba tako da smo 

riješili jedan problem ilegalnog bacanja smeća. 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

 

 Pod točkom 17.  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području 

Općine Molve za 2019. godinu 

 

Točka 18.  

Razmatranje i donošenje Zaključka na Izvješće o korištenju sredstava od promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Molve u 2019. godini 
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 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 

 MARINA DŽINIĆ – sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Općina Molve 

dužna je donijeti Plan o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i 

sukladno tome dužna je do 31.03.2020. godine za prethodnu godinu donijeti Izvještaj koliko 

su sredstva ostvarena od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i kolika su sredstva 

iskorištena sukladno namjeni o poljoprivrednom zemljištu. Sredstva koja su ostvarena iznose 

3.950,47 kn u 2019. godini i ona su iskorištena sukladno zakonu za financiranje troškova za 

izradu procjembenog elaborata u svrhu privođenja funkcije poljoprivrednog zemljišta.  

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

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

 

 Pod točkom 18.  Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ donijelo 

 

Zaključak na Izvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta  

na području Općine Molve u 2019. godini 

 

Točka 19. 

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 ZDRAVKO TUBA – bio je sastanak stožera civilne zaštite i tu je Martin koji je 

zapovjednik tog stožera,  pa neka iznese par informacija. 

 

 MARTIN TUBA – došla je odluka o aktivaciji općinskog stožera civilne zaštite 

Općine Molve prema naputku županijskog stožera. Ukratko ću vam reći koji su se zaključci 

donijeli na sastanku. 

Članovi našeg stožera civilne zaštite su gđa. Laura Rasinec - povjerenik županijske civilne 

zaštite, Marijan Slaviček - načelnik policijske uprave, Petar Gregurić, Vera Bardak, Ivan 

Jaković, Zdravko Tuba kao zamjenik i ja. Donesli smo zaključke o aktiviranju operativnih 

snaga civilne zaštite Općine Molve, a to su sve vatrogasne postrojbe s područja Općine Molve 

dok su povjerenici civilne zaštite Općine Molve: Valentina Kopričanec za Molve, a zamjenik 

Zdravko Popec, za Gornju Šumu povjerenik je Vlado Popec i zamjenik Željko Kokša, za 

Repaš Mihajlo Hontić i zamjenik Damir Salaj i za Molve Grede Ivan Krznarić i zamjenik 

Mirko Mihaljić. Na sastanku je donesen zaključak o provođenju i nadzoru provođenja mjera 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada trgovina i uslužnih djelatnosti, održavanja sportskih 

događaja. Više manje znate o čemu se radi, a povjerenici moraju nadgledati da li se te mjere 

provode i mi kao odgovorni trebamo svojim primjerom ukazati na propuste i da vidimo da se 

ne dovedemo u opasnost. 

 

 ZDRAVKO TUBA – spomenuo bih da je 18 ljudi na području Općine Molve u 

samoizolaciji i ako tko krši tu mjeru broj 113 je informativni telefon vezano za koronavirus ili 

192 broj policije i podaci o dojavitelju su anonimni.  Oni odmah vrše provjeru da li je ta osoba 

u registru osoba kojima je izrečena ta mjera i da li se kao takva ta mjera krši. Kazna za prvo 
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kršenje je 8 tisuća kuna, za drugo 32 tisuće nakon koje ide prekršajna prijava tako da je to 

ozbiljna stvar.   

 

 ZLATKO VARGIĆ – što se tiče komunalnih radova da li bude obrezivanja drveća u 

Virovskoj ulici dosta ljudi me je to pitalo? 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – drveće je japanska trešnja i ona se ne smije orezivati 

oštrim rezom jer dolazi do sušenja i izumiranja debla, a korijen koji je dovoljno velik mora 

imati veliku krošnju. Naravno to je ukrasno drvo i cilj je da bude što ljepša krošnja, a u planu 

je da se sve vršne grane porežu ali neće se rezati u „glavu“. Znači bude se uredila krošnja, ali 

sigurno se ne bude uredila na način da se reže do kraja i bitno je napomenuti možda je bio loš 

odabir drveća kada se sadilo možda je trebalo biti na višem nivou bilo je to skupo drveće, ali 

je jako lijepo i treba ga održavati, na način da se ne reže do kraja jer se tako uništava. 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – prije sam govorio za groblje gdje su posjekli drveće neka se 

posadi nekakvo zelenilo da ne bude pusto. Što se tiče ograde ova boja nije primjerena i to je 

dobra zaštita neka se kasnije stavi neka druga boja jer ljudi prigovaraju. Isto tako sam rekao 

da se zamjene fontane. 

 

 ZDRAVKO TUBA – što se tiče fontana one su uvrštene u proračun i to je predviđeno, 

a što se tiče ograde nitko me nije pitao za boju. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK – predsjednik je rekao da je u planu, ali nas koči realizacija 

oko kupnje drveća jer i u Marijanskoj fali drveće, a što ste rekli gledali smo na groblju samo 

recite koje drvo bi posadili da bi ono tamo uspjelo. Ne postoji drvo koje podnosi ekstremne 

uvjete osim bora koji raste 3 metara u zrak, lipe nisu za tamo, ariš ima puno lišća koje pada. 

Ne možemo između spomenika veliko drvo saditi i bude sporo raslo. Thuje su dobile bolest 

koju je nemoguće iskorijeniti. Vidite oko vrtića da su sve osušene, a ona opstaje na vlažnom i 

sjenovitom tlu. Sadili smo tri puta i nismo ništa napravili. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/1 

URBROJ: 2137/17-01-20-3 

Molve, 20. ožujka 2020. 

 

 

ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                         Zdravko Tuba 

 

 

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


