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ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 12. listopada 2018. godine 

 

 

 Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, na Trgu kralja Tomislava 32, u sali za sastanke. 

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/10, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 5. listopada 

2018. godine. 

 

          Sjednicu je u 10.05 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. Stjepan Fosić, 

8. Stanko Molnar, 

9. Franjo Andrašić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Katica Kapić 

2. Zlatko Vargić. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Karolina Franjo, pročelnica JUO, 

3. Marina Džinić, viši savjetnik za financije i računovodstvo 

 

 Sjednici su nazočili u vremenskom periodu od 10.30 sati do 11.17 sati, predstavnici Komunalca 

d.o.o. iz Koprivnice: Dubravka Horvat, Matija Torma, Petrica Koštić, Saša Grubačević. 

 

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

18. 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 17. sjednice Općinskog vijeća. 

 Stanko Molnar daje primjedbu da je zapisnik sa 16. sjednice, koji je usvajan na 17. sjednici,  

usvojen  na 7 glasova "ZA" i 1"SUZDRŽAN", te da se to izmijeni.  Primjedba usvojena. 

 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća. 

 



2 
 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“  usvojilo zapisnik sa 17. sjednice 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  
projekcija za 2019. i 2020. godinu s Planom razvojnih programa, 

 

2. Razmatranje i donošenje: 

2.1.  Programa o izmjeni i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Općine Molve u 2018. godini, 

2.2.  Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

2.3. Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Molve u 2018. 

godini, 

2.4.  Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

2.5.  Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području Općine 
Molve u 2018. godini, 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Molve, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izmjenu cjenika komunalnih usluga 

sakupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Molve  

5. Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke, 

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

pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Molve, 

7. Razmatranje i  donošenje Zaključka o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi, 

8. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ i 1 "SUZDRŽAN" usvojilo predloženi 

Dnevni red. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  

projekcija za 2019. i 2020. godinu s Planom razvojnih programa, 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

MARINA DŽINIĆ - Ovim izmjenama i dopunama ukupni Proračun Općine Molve za 2018. 

godinu mijenja se iz iznosa 34.084.955,77 kuna u 31.322.255,77 kuna tj. smanjenje od 2.762.700,00 

kuna. 
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Na temelju knjigovodstvene evidencije i knjiženja zaprimljene dokumentacije do dana 30 .rujna 2018. 

godine, a s ciljem osiguranja dostatnih sredstava za pojedine stavke Proračuna u 2018. do kraja godine, 

izvršene su promjene u pogledu povećanja ili smanjenja planiranih stavki na sljedeći način:  

Usluge promidžbe i informiranja (oglašavanja, objave u tisku, elektronski mediji)  povećanje za 

34.000,00 kuna 

Ostali financijski rashodi  ( bankarske usluge, provizija na polog, naknade za održavanje računa) 

povećanje za 1.900,00 kuna 

Dodatna ulaganja na galeriji – povećanje 35.000,00 kuna 

Nabava opreme (za videonadzor) – povećanje 20.000,00 kuna 

Razvoj JVP Đurđevac ( decentralizirana sredstva ) – povećanje za 7.000,00 kuna 

Tekuća donacija za DVD Molve Grede (temeljem podnesenog zahtjeva ) – povećanje za 2.000,00 kuna 

Kapitalne pomoći Selskom komunalnom poduzeću – povećanje 100.000,00 kuna 

Subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje plotkinja i pregled mesa na trihinelozu 

(temeljem podnesenih zahtjeva od srpnja 2017. do lipnja 2018.) povećanje za 20.000,00 kuna 

Prigodno ukrašavanje (nabava ukrasa i usluga postavljanja)  povećanje za 16.000,00 kuna 

Komunalne usluge ( iznošenje i odvoz smeća – 15.500,00 kn, plaćanje naknade Općini Koprivnički 

Ivanec 20.000,00 kn) povećanje za 35.500,00 kuna 

Asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta   smanjenje sa 4.311.350,00 kuna na 907.200,00 kuna  

Proslava Dana općine (sukladno programu )povećanje za 71.800,00 kuna 

Pomoć Župi povećanje 30.000,00 kuna ( za redovan rad 25.000,00 i za uređenje pročelja i kapelice 

5.000,00) 

Tekuća donacija Lovačkom društvu Fazan Molve povećanje 10.000,00 kuna 

Tekuća donacija Nk Mladost Molve povećanje 22.000,00 kuna 

Pomoći za novorođenče ( sukladno odluci o izmjeni odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za 

roditelje koji su predali zahtjeve 2016. i 2017.) povećanje za 80.000,00 kuna 

Tekuće pomoći O.Š. Molve za redovan rad povećanje za 5.000,00 kun 

 

Novootvorene stavke kroz rebalans: 

Sufinanciranje rada poljoprivrednog redara   (temeljem potpisanog sporazuma i ispostavljenih računa 

do kraja godine) 10.000,00 kuna 

Održavanje autobusnih stajališta 10.000,00 kuna 

Sufinanciranje projekta „Održive misli" tj. provedba informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom 

6.200,00 kuna 



4 
 

Kapitalne pomoći Komunalije d.o.o. Đurđevac (nositelj investicije) za 20% financijskih sredstava za 

projektnu dokumentaciju na području aglomeracije Molve u 2018. godini što iznosi 37.500,00 kuna 

Produžetak vodovodne mreže u naselju Repaš 10.500,00 kuna 

Produžetak plinske mreže u naselju Repaš 9.500,00 kuna 

Kapitalna donacija ŠRK Bistra Repaš 10.000,00 

Kapitalna donacija KK Bistra Molve 2.550,00 kuna 

Autobusno stajalište kod O.Š.Molve 20.000,00 kuna 

Novčana pomoć za novozaposlene (Odluka o novčanoj pomoći) 20.000,00 kuna 

ERASMUS i ostali međunarodni projekti 15.000,00 kuna 

Projekcije za 2019. godinu nisu promijenjene. 

Projekcije za 2020. godinu nisu promijenjene.  

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

ZDRAVKO IVANČAN – lijep pozdrav svima na početku sjednice.  Sve izneseno i što je 

Marina rekla, na tragu je svih dosadašnjih aktivnosti iz prošlog razdoblja. Malo da pojasnim: od 

Hrvatskih voda dobili smo 80.000,00 kn za rješavanje našeg pročistača, a radi se o tome da Hrvatske 

vode preko Komunalija koje su naš koncesionar mogu biti nositelj projekta i mogu staviti u funkciju naš 

pročistač. Mogu slobodno reći da će se u to uključiti naselje Čingi Lingi, Repaš i Gornja Šuma, ali prvo 

ide promjena projektne dokumentacije. Postavit će se prepumpne stanice u Repašu i Čingi Lingiju sa 

cjevovodom. Nadalje, gradit će se autobusna stajališta i uređivat će se postojeća kako bi naši 

osnovnoškolci i srednjoškolci imali gdje čekati autobus. Trenutno se rade projekti za našu kino salu  u 

smislu uređenja, kao i dom Repaš, a ove izmjene prate sve projekte i započete investicije koje imamo u 

proračunu Općine. 

STJEPAN FOSIĆ -  ne znam kome da se obratim jer nema svrhe pričati načelniku pa bih se 

osvrnuo malo na pročelnicu, prijašnja je otišla zbog lošeg rada i nametanja i nije mogla snositi 

odgovornost i nastradati, pa upozoravam sadašnju da prati zakone. Proračun 2017. godine ne može 

pratiti Proračun 2018. godine, a za odluke koje donosite ne izdaju se zaključci i rješenja što ne shvaćam. 

Pročelnice čuvaj si poziciju, moraš napredovati, u Molvama ne budeš, a vi ostali se smijte svome neradu 

i kriminalu koji tu radite. Pitam koliki je danas dug prema odvjetnici plus kamate i troškovi. S ovim 

proračunom radite budalu od sebe i ovih ljudi jer za 60 dana svi budete digli ruke za Proračun, a što je 

realnost i stvarnost,  tu sami sebe zavaravate,  ništa se ne bude napravilo. Prihod do kraja godine bude 

1.200.000,00 kn, a do tada morate platiti odvjetnicu i pokriti minus, za što bi trebali obustaviti plaće na 

dva tri mjeseca i platiti samo plin i struju da općina funkcionira.  

Predsjednik vijeća prekinuo je raspravu budući da se vijećnik ne pridržava točke dnevnog reda, 

te daje riječ načelniku. 

 ZDRAVKO IVANČAN – zahvaljujem se g. Fosiću i napominjem da niste upućeni u 

niti jedan projekt budući da ih niste radili kada ste bili načelnik. Molim vas da nazovete odvjetnicu kako 

bi čuli da nisu takva stanja sa računima i da je situacija riješena, te nema nikakvih tužbi i ona je nama 

dužna 35.000,00 kn što će se riješiti kompenzacijom. Imam osjećaj da vi kao vijećnik ne radite za 

dobrobit Općine što ste prisegnuli 2013. godine, nego za svoje osobne interese pa vas molim da ne 
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„huškate“ odvjetnike i naše suradnike. Ni jedan projekt koji je rađen nije za mene i vijeće već za Općinu. 

Molim sve vijećnike da se dostojanstveno ponašaju, a ne da idete sa blaćenjem i poniženjima. 

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

Pod točkom 1. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“, 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

III. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Molve za 2018. godinu i  projekcija za 2019. i 2020. 

godinu s Planom razvojnih programa 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje: 

Programa o izmjeni i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

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

u 2018. godini, 

Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Molve u 2018. godini 

 

 MARINA DŽINIĆ – ovi programi prate sve stavke Proračuna koje sam obrazložila, a stavke 

koje smo mijenjali su u sklopu pojedinih programa. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje Marini i otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo, te se prelazi na donošenje točke. 

Pod točkom 2. Općinsko vijeće Općine Molve sa 6 glasova „ZA", 2 "PROTIV" i 1 "SUZDRŽAN" 

donijelo 

 

 Program o izmjeni i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Molve u 2018. godini, 

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

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

2018. godini, 

Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području Općine Molve u 2018. godini, 

Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području 

Općine Molve u 2018. godini, 

 

U 10.30 sati na sjednicu dolaze predstavnici Komunalca d.o.o. iz Koprivnice: Dubravka Horvat, Matija 

Torma, Petrica Koštić, Saša Grubačević. 

 

Točka 3.  
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Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Molve 

 

 Predsjednik vijeća poziva predstavnike iz Komunalca Đurđevac koji stoje na raspolaganju za 

sva pitanja i nejasnoće, a uvodno obrazloženje daje Pročelnica. 

 KAROLINA FRANJO -  morali smo uskladiti našu Odluku o načinu pružanja usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Molve u kojoj je kao kriterij bila navedena masa predanog otpada što se sada mijenja u volumen 

predanog miješanog komunalnog otpada. Promijenjene su još neke stavke i dodane su još u Odluci  

različite zapremnine (litre) spremnika, izračun volumena ugovorenog spremnika za miješani komunalni 

otpad i biorazgradivi komunalni otpad, mijenjan broj dana gdje se miješani komunalni otpad ne odvozi 

svakih 7 dana već svakih 14 dana s još nekim izmjenama koje ste mogli pročitati. 

 Predsjednik vijeća daje riječ predstavnicima Komunalca . 

 DUBRAVKA HORVAT – zahvaljujem se na pozivu.  Moj segment rada je gospodarenje 

otpadom i izuzetno puno stvari se dogodilo u zadnjih šest mjeseci u primjeni Zakona, kao i zadaci i 

obveze komunalnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave. Prošli tjedan razgovarali smo sa kolegama 

u smislu prezentacije, vjerojatno ste čuli da je dio općina oko Koprivnice ušao u vlasničku strukturu 

Komunalca iz razloga kako bi mogli ispuniti sve ove zadatke koje su dobili i zakonske obveze prema 

Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom čija primjena kreće od 01.11.2018. godine. Sve to da ne 

podliježu kaznama koje se kreću od 100 do 500 tisuća kuna za različite segmente. Što se tiče Komunalca 

i Općine Molve mi smo sa načelnikom razgovarali oko ulaska u strukturu Komunalca, ali budući da 

imate koncesiju možemo surađivati i na takav način s time da bi po novim zakonskim odredbama 

Komunalac bio vama partner i u dijelu segmenta mobilnog reciklažnog dvorišta, građevinskog i 

kompostišta, te svih onih zadataka koje po zakonskim obvezama morate imati i u vlastitom sastavu i u 

nekom sporazumu dobavljača nositelja usluge što je u ovom slučaju Komunalac. Našli smo model po 

kojem možete raditi kako ne bi podlijegali kaznama. Što se tiče samih izmjena cjenika čija primjena bi 

krenula od 01. studenog u Uredbi je propisano da se svi cjenici po zakonu moraju mijenjati na način da 

se korisnicima ponudi mogućnost odabira određenog volumena spremnika, te da se cijene formiraju po 

fiksnom dijelu što znači da će se trebati pridržavati svih segmenta, koje ste vidjeli kroz formulu.  

Varijabilni dio je isti za sve građane, a on se odnosi na broj odvoza što će od sada biti dva puta mjesečno. 

Čipirati će se kante gdje se dobiva popust od 10% na cijenu. Postoji mogućnost kompostiranja, što je na 

selu dosta povoljno i neće trebati kanta za takvu vrstu otpada, čime će cijena biti još 10% povoljnija. 

Svi građani će od drugog tjedna dobiti izjave, objašnjenja i letke na kućne adrese. Izjave građani vraćaju 

u Komunalac, a mogu ih donijeti i u Općinu kako bi mi to sve stavili u susta. Nakon što nam se vrate 

izjave moći ćemo krenuti u sve ostale aktivnosti oko čipiranja kanti i planiranja odvoza. Od prvog 

mjeseca bi počeli primjenjivati odvoz dva puta mjesečno miješanog komunalnog otpada, a s 

Ministarstvom ćemo pokušati dogovoriti da se poveća broj odvoza plastike jer nam se pokazalo da ljudi 

kad krenu odvajati otpad najviše se odvaja plastika. Ono što je bitno po ovoj Uredbi je to da građani 

dobivaju od nas vreće za papir, plastiku i vreće za biootpad ukoliko je to potrebno. Budući da je Općina 

podijelila kante od 120 litara, mještani ne budu trebali uzimati nove kante, već će se čipirati one koje 

imaju. Ono što se kod nas razmatra je to da se samačkim domaćinstvima odredi subvencija pogotovo 

problematičnim domaćinstvima koja su socijalni slučaj.  

 MATIJA TORMA – kolegica je već sve rekla , Uredba je donijeta u studenom prošle godine i 

mora se početi primjenjivati od 01.11.2018. Ona se temelji na Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom, a taj Zakon je adresiran najviše na jedinice lokalne samouprave. Obveza općina i gradova je 
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da se usklade s tim Zakonom. Kazne su od 100-500 tisuća kuna za jedinice lokalne samouprave koje se 

ne  usklade s Uredbom. 

 DUBRAVKA HORVAT – ono što je bitno je to da se ne povećava cijena neovisno o 

kilometraži i infrastrukturi koju koriste općine koje su ušle u vlasničku strukturu Komunalca ili su u 

odnosu koncesije. Vi ste se prijavili na fondove EU za izgradnju reciklažnog dvorište s time da u periodu 

kada ono nije izgrađeno morate imati mogućnost da građani koriste mobilno reciklažno dvorište gdje 

mogu odvajati svoj otpad. Isto im morate omogućiti da imaju kompostište ili zbrinjavanje građevinskog 

otpada, gdje mi možemo doći po to. U cijenu ulazi samo odvoz miješanog komunalnog otpada. U uslugu 

ulazi odvoz biorazgradivog otpada, sakupljanje korisnog otpada u plavim i žutim posudama jednom 

mjesečno, sakupljanje glomaznog i krupnog otpada putem narudžbi i to 4 m3 godišnje, mogućnost 10 

litara supstrata za zelene vreće koji dovezu na našu kompostanu, te edukacija svih korisnika koja će biti 

provedena kroz sve škole što je bitan dio. Ono što je također bitno je to da vaši građani mogu besplatno 

predati otpad na naše reciklažno dvorište u Koprivnici, od elektroničkog otpada do svih onih stvari čija 

predaja se do sada naplaćivala, te besplatan dovoz dvije prikolice biorazgradivog otpada, što su dodatne 

pogodnosti koje do sada nisu koristili. 

 Predsjednik vijeća zahvaljuje na uvodnom obrazloženju koje se ticalo točke 3. i 4. te predlaže 

objedinjenu raspravu, a kasnije glasanje o točkama 3. i 4.  

 Predsjednik otvara raspravu. 

 ZDRAVKO IVANČAN – zahvaljujem se na opširnom obrazloženju o problematici koju nam 

je Europska unija naložila, odnosno zakona i propisa kojih se moramo pridržavati. Moram napomenuti 

da smo 2008. godine zbrinuli naše odlagalište otpada Gaić, te smo krenuli u projekt gradnje reciklažnog 

dvorišta, nakon čega se u 2019. godini nadamo zelenoj Općini. Ovo je jedan jako težak moment za 

žitelje Općine Molve i velika promjena, ne samo novčana, nego i prilagodba na samo sortiranje i 

odvajanje miješanog komunalnog otpada. Nadam se brzoj prilagodbi i ponašanju u mjeri razvijenih 

Općina i gradova. Mi smo tu da pomognemo socijalnim kategorijama ili staračkim domaćinstvima, na 

način da svi imamo jednake uvjete i da budemo Općina za primjer. Što se tiče cijena koje su iščitane, 

svjestan sam svega što ste spomenuli , a na nama je da to prihvatimo. 

 STJEPAN FOSIĆ – do sada je odvoz bio 24,00 kn, koliko će sada u postotku biti skuplje?  

 DUBRAVKA HORVAT - najniža cijena bila bi 31,00 kn što je oko 25%. 

 STJEPAN FOSIĆ – kolika je cijena recikliranog otpada, odnosno što čovjek s time dobiva, 

ako otpad odvoji, koliko on dobije za tu uslugu što vam odvoji otpad?  

 MATIJA TORMA - cijena se formira isključivo za miješani komunalni otpad, a otpad koji se 

odvoji odvozi se besplatno. Znači ako odvojite više otpada imat ćete manje miješanog otpada što vam 

umanjuje cijenu. Ako prilikom odvoza predate jednu kantu tako će se i naplatiti, a naša je obveza proći 

dva puta mjesečno. Znači postoji fiksni dio cijene i varijabilni koji se naplaćuje samo jedan puta, dakle 

što više odvojite biti će manje pražnjenja i manji vam je dio varijabilne cijene.  

 DUBRAVKA HORVAT - ljudi ne odvajaju otpad radi Komunalca, već odvajanje otpada 

proizlazi iz zakonskih obveza koje kažnjavaju samog građana ukoliko ne odvaja otpad. Od 2025. godine 

budu inspekcijske provjere, ne samo Općina nego i privatnih osoba, a kažnjavanje ide u smjeru da za 

svaki krivo odvojeni otpad ide određena razina kazne. Hrvatska se obvezala da će do 2025. godine doći 

do određene razine odvajanja otpada i ukoliko to ne bude tako kazne su enormne.  
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 MATIJA TORMA - cilj je smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada kako građani ne bi 

plaćali punu cijenu. Zato je bitno razdvajanje plastike, papira i sveg ostalog i tu ljudi dobivaju. 

 STJEPAN FOSIĆ -  kada Općina izgradi reciklažno dvorište da li smeće odvozite vi tamo kao 

koncesionar ili će ga voziti mještani ili kako to bude. Vi ste koncesionar. 

 DUBRAVKA HORVAT - mi smo razgovarali o mogućnosti da pomognemo u smislu 

upravljanja reciklažnim dvorištem, a ako ne, onda kako vama bude lakše, da mi odvozimo plastiku i 

papir na vaše ili na naše reciklažno dvorište To moramo konkretno definirati kada krene u rad reciklažno. 

Za sada ćemo iznajmiti naše mobilno reciklažno u koje bi ljudi vozili odvojeni otpad. Sada, dok se ne 

uvede mobilno, može svatko otpad dovesti u naše reciklažno besplatno.  

 STJEPAN FOSIĆ -  tko će to platiti?  

 DUBRAVKA HORVAT – bilo tko da odvozi otpad naš izračun cijene mora ići prema 

Ministarstvu sa konkretnim troškovima i tablicom za svaku stavku. Na temelju toga koliko Općina stvara 

smeća ona sudjeluje u cijenama troškova. Ovo ništa nije da bi mi naštetili građanima, dobili smo 

zakonske odredbe kojih se moramo svi  pridržavati. 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – dolazim do zaključka da bi svi zajednički morali poraditi na edukaciji 

ljudi o razvrstavanju kako bi se prilagodili razvrstavanju otpada. Morali bi bolje poraditi na letku koji 

će se podijeliti ljudima i bolje ih uputiti jer se sve baca u jednu kantu. Primjetio sam da se toga ne 

pridržavaju ni vaši radnici koji sve bacaju u isti kamion. Dakle svi skupa se realno ne ponašaju u 

razvrstavanju. Kako to sve skupa uskladiti?  

 DUBRAVKA HORVAT -  baš iz tih razloga će naši kamioni dobiti kamere kako bi pratili 

radnike.Te se snimke čuvaju do izdavanja računa tako da se može sa svakim korisnikom provjeriti da li 

je kanta ispražnjena ili nije. Što se tiče bacanja otpada u isti kamion mi imamo dvokomorni kamion. 

Dakle u jedan dio ide biootpad u drugi mješoviti komunalni otpad i svaka komora se prazni sama za 

sebe.  

 MATIJA TORMA - sav otpad završava u reciklažnom dvorištu i tamo se razvrstava.  

 DUBRAVKA HORVAT - pozivam sve na naše reciklažno dvorište da vidite kako to 

funkcionira i koliko ljudi tamo radi. Naša preporuka svima je da u Izjavi zaokruže kompostiranje kod 

kuće. Što se tiče kanti vi ste ih podijelili kao općina i nije u redu da ih mi sada mičemo i stavljamo svoje 

tako da će ljudima kanta biti 10% jeftinija, a čipirati će se na naš trošak.  

Predsjednik vijeća zahvalio je predstavnicima Komunalca na izlaganju, te daje točku na donošenje. 

Sjednicu napuštaju u 11.17 sati predstavnici Komunalca d.o.o. iz Koprivnice: Dubravka Horvat, Matija 

Torma, Petrica Koštić, Saša Grubačević prije glasanja o istima. 

 

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

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve 

 

Točka 4. 
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Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za izmjenu cjenika komunalnih 

usluga sakupljanja i odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine 

Molve  

 

Pod točkom 4. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA"  i 1 "PROTIV" donijelo  

 

Zaključak o davanju suglasnosti za izmjenu cjenika komunalnih usluga sakupljanja i odvoza 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Molve  

 

Točka 5. 

Razmatranje i donošenje Odluke o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke 

 
 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

ZDRAVKO IVANČAN – kao i svake godine uvodimo ovaj program našim lovcima i 

poljoprivrednicima kojima pomažemo na ovaj način. Time će naši mještani imati naplaćenu štetu usjeva 
i nasada, a isto tako i nalet divljači. Ovo je dobar način pomoći i molim da podržite ovu odluku. 

 

 Predsjednik otvara raspravu. 
 

 STJEPAN FOSIĆ – svaka čast dok treba pomoći društvu i imovini Općine, ali mi nije jasno 

tko koristi police, koji poljoprivrednici? Da li su to jedno te isti svake godine na čelu sa Zdravkom 
Ivančan za svoje maline itd. i vas ostalih je tri-četiri, pa pitam kada će tome doći kraj na sve ovo što 

općina financijski trpi? To samo radiš najviše radi sebe. Dajte mi spisak tko od poljoprivrednika 

osigurava usjeve, a to su Zdravko Ivančan i još 3 poljoprivrednika. Stanite na kraj tim subvencijama dok 

niste općinu stavili na nulu. Protiv lovaca nemam ništa treba društvu pomoći, ali vi pojedinci... vide se 
rezultati tko napreduje i tko se koristi tim sredstvima, dvadeset godina jedno te jedni ljudi. Šta ste dali 

ljudima koji uplaćuju porez u Općinu. A s tim policama radiš radi sebe i par ljudi s kojima to radiš. Tebi 

je cilj dok si načelnik općine izvući novac za svoje potrebe i potrebe pojedinaca. Daj da vidi javnost tko 
te police koristi. Vjetar puhne, radnici "stepu" maline dođe tvoj dušobrižnik iz osiguranja, šteta se 

napravi, ne znam da li dijelite pinku, drugi dan se plodovi poberu i radi se biznis. Da li dijelite novac s 

procjeniteljem, to ne znam. 
 

 ZDRAVKO IVANČAN – mislim da ovakav način komuniciranja priliči „birtiji“. u koju g. 

Fosić ne smije ići jer bi ga isti čas izbacili jer izmišlja priče. Na svaki natječaj se poljoprivrednik može 

javiti, a ako želite možete pokrenuti sudski postupak da sam ja dobio nekakvu policu osiguranja i da 
sam to koristio. 

  

 Predsjednik vijeća prekida raspravu načelnika i g.Fosića. 
 Budući da više nije bilo prijava za raspravu, prelazi se na glasanje po 5. točki. 

 

Pod točkom 5. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 

 

Odluku o potporama za premije osiguranja usjeva, nasada i stoke 

 

 

Točka 6.  

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

temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području 

Općine Molve 

 

 Uvodno obrazloženje daje pročelnica. 
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 KAROLINA FRANJO – sličnu odluku o komunalnim djelatnostima već smo imali. Ta odluka 

postoji od 2012. godine. Ono što je izmijenjeno u odluci je način povjeravanja poslova. Moramo se 
uskladiti sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Tako više ne ide javni natječaj nego 

provodimo postupak jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i našem Pravilniku.  

 
 Predsjednik vijeća zahvaljuje na uvodu i otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo i prelazi se na glasanje po točki 6. 

  

Pod točkom 6. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 
 

Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Molve 

 

 

Točka 7. 

Razmatranje i  donošenje Zaključka o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi 

 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 
 ZDRAVKO IVANČAN – istekao je ugovor sa Agencijom za posredovanje i nakon oglašavanje 

nije bilo nikakvih upita i kupaca. Pošto nije bilo kupaca apeliram da idemo sa prodajom zgrade zbog 

namjenskih sredstava izgradnje pastoralno socijalnog centra i uređenja naše crkve. 
Kada bi dobili nekakvu funkciju hostela ne bi bilo ekonomske zarade budući da hostel ne donosi baš 

zaradu kao hotel ili nešto više od kategorizacije hostela. Cilj ovoga je da se uloži u investiciju koju sam 

malo prije naveo. 

 
Zdravko Tuba napušta sjednicu u 11.31 sati, a vođenje preuzima potpredsjednik Franjo Andrašić. Prije 

glasanja o točki 7. na sjednicu se vraća Zdravko Tuba u 11.35 sati, te preuzima natrag vođenje sjednice. 

 Potpredsjednik otvara raspravu. 
 

 STJEPAN FOSIĆ – ne znam da li se zakonski smije prodati imovina Općine i dati nekom 

drugom. Nisam protiv pastoralnog centra. U 2013. godini osigurano je 800 tisuća kuna za pastoralni, a 
kada ste došli na vlast to ste skinuli i tim novcem kupili izbore i isplatili lažne suše. Svake godine mogli 

ste dati 500 tisuća kuna čime bi riješili pastoralni centar, a ide šesta godina i sve ste uništili, protiv toga 

sam i prijavit ću vas za uništavanje općinske imovine. Imali smo društvo naša djeca u Selcu to su 

„rastrajhali“, imali smo Seline gdje je mjesna zajednica kupila cigla, kamena i sve, a vođe mjesne 
zajednice sve su uništili i prebacili na svoje privatno. Nije more kupljeno za Stjepana Fosića, nego za 

djecu i mještane. Neka ide velečasni Zdravko Tuba koji zna što je od turizma napravio na Cresu. Protiv 

toga sam jer uništavate nešto od sela. Nađite rješenje, a ako su ti se prihodi smanjili smanji troškove. 
Prodaj more, izgradi pastoralni centar, ali opet mi kao Općina ne možemo funkcionirati, ne možeš 30 

ljudi imati na plaći, doći će kraj ovoj Općini. 

 
 ZDRAVKO IVANČAN – molim vas da se držite točke dnevnog reda, napominjem mi imovinu 

ne dajemo nikome, želim reći kada su donijete izmjene prostornog plana tek tada se moglo krenuti sa 

izradom građevinske dozvole za pastoralni centar, a ujedno morate biti svjesni situacije da nije mogla 

ići izgradnja jer ste vi to kočili u županiji kod g. Filipovića. 
 

 Predsjednik vijeća prekida raspravu načelnika i g. Fosića, te daje točku na donošenje. 

 
Pod točkom 7. Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" i 1 "PROTIV" donijelo 

 

Zaključak o prodaji nekretnine k.č.br. 3200/1 k.o. Novi 

 

Sjednicu u 11.46 sati napušta Stjepan Fosić. 

Sjednicu u 11.51 sati napušta Zlatko Senjan. 

Točka 8. 
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Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 FRANJO ANDRAŠIĆ – pita ima li Socijalno vijeće, budući da obilazi kuće i vidio je kod 

Igreca u Repašu da nema normalne uvjete za život. Predlaže da se obavijesti centar za socijalnu skrb. 

  

 Pročelnica napominje da Socijalno vijeće može pomoći samo ako se podnese zamolba, pa 

predlaže g. Andrašiću da podnese zamolbu za tu obitelj iz Repaša. 

 

 ZDRAVKO TUBA – bio sam 4 godine član Socijalnog vijeća i znam kako ono funkcionira, 

dakle Socijalno vijeće reagira na nečiju zamolbu. Isto tako Socijalno vijeće ne može davati novac, osoba 

mora biti socijalni problem prijavljen u centru da bi se moglo nešto napraviti.  Prijavljivati nekoga na 

socijal,  to ne može. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 11.55 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/10 

URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 12. listopad 2018. 
 

ZAPISNIČAR:              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo, mag.iur.                      Zdravko Tuba 

 

 

 

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


