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 ZAPISNIK 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane 13. rujna 2018. godine 

 

 

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

Sjednica  je sazvana sazivom KLASA: 021-05/18-01/8, URBROJ: 2137/17-01-18-1 od 7.  rujna 2018. 

godine. 

 

          Sjednicu je u 9.00 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. Stanko Molnar, 

8. Franjo Andrašić. 

 

Odsutni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Katica Kapić 

2. Stjepan Fosić,  

3. Zlatko Vargić, opravdao izostanak. 

 

Osim članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve, 

2. Martin Tuba, zamjenik načelnika Općine Molve, 

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

 

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

početku 17. sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 članova Općinskog vijeća te da Vijeće može 

pravovaljano odlučivati.  

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

sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 

Predsjednik daje na donošenje zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA“  i 1 "SUZDRŽAN" usvojilo zapisnik sa 

16. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik vijeća predlaže sljedeći 
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DNEVNI RED 

1. Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

1.1.  Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018.  

godine, 

1.2.  Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2018.  godine, 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. godinu, 

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

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2018. godine, 

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

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike 

Osnovne škole Molve u školskoj godini 2018./2019., 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju u zakup zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje 

građevnog otpada, 

8. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2018. 

godinu, 

9. Pitanja  i prijedlozi vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je s 8 glasova „ZA“ usvojilo predloženi Dnevni red. 

 Prije početka rada po točkama dnevnog reda Franjo Andrašić traži da mu se materijali za 

svaku sjednicu vijeća dostave u papirnatom obliku. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i donošenje suglasnosti na: 

1.1. Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 

2018.  godine, 

1.2. Polugodišnje Konsolidirane financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2018.  godine 

 Točku obrazlaže Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – što se tiče polugodišnjih financijskih izvještaja i Konsolidiranih 

financijskih izvještaja Općine Molve za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. predani su u zakonskom roku 

do 10. srpnja u FINU na obradu. U materijalima ste dobili izvještaj o prihodima i rashodima, izvještaj 

o obvezama i bilješke, a u bilješkama su navedene najznačajnije stavke gdje su veća odstupanja. 

Ostvareni rezultat za prvih šest mjeseci 2018. godine Općina je imala višak prihoda poslovanja od 
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193.233,28 kn, također bih napomenula da su nam značajno povećani prihodi od poreza i prireza na 

dohodak za 314,5% sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave čime smo mi 

prihodovali sredstva fiskalnog izravnavanja za prvih šest mjeseci u iznosu od  1.286.387,46 kn. Isto 

tako se je pokazao dobar rezultat od povećanja komunalne naknade čime su komunalne naknade 

povećane za 121,13%. Izvršili smo obvezu po osnovi primljene naknade za štete koju smo primili 

krajem 2017. godine što smo svim korisnicima isplatili u siječnju 2018. godine. Što se tiče ostatka 

pozicija, navedeno ste imali ste u bilješkama što ste mogli pročitati. Napomenula bih da su 

Konsolidirani financijski izvještaji samo rezultat spajanja financijskog izvještaja Općine Molve i 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve na način da Konsolidirani izvještaj pokazuje prihode i primitke, te 

rashode i izdatke koje je ostvario vrtić neovisno o izvoru financiranja. Što se tiče dječjeg vrtića njegov 

rezultat poslovanja je također pozitivan za prvih šest mjeseci ove godine i on pokazuje višak u iznosu 

od 24.713,51 kn. Ovi izvještaji su prezentirani na Odboru za financije i proračun te su također 

razmatrani na njihovoj sjednici. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava nije bilo. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ donijelo 

Polugodišnje Financijske izvještaje Općine Molve za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2018.  

godine 

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

do 30. lipnja 2018.  godine 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje 

Dječjeg vrtića „Pčelica“ Molve za 2018. godinu 

  

Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

MARINA DŽINIĆ – u prvoj točci osvrnuli smo se na rezultat dječjeg vrtića, a Općina Molve 

je za prvih šest mjeseci dječjem vrtiću osigurala sredstva i prebacila na žiro račun iznos od 554.595,39 

kn. Ono što je vrtić ostvario sam su sredstva od uplate roditelja  za smještaj djece u vrtiću u iznosu od 

78.362,89 kn. Također su primljena sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 

17.400,00 kn temeljem odluke Ministarstva da će sufinancirati roditeljski udio za djecu pripadnike 

romske nacionalne manjine, zatim 600,00 kn od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za 

provođenje programa predškolskog odgoja. Rezultat sam vam već napomenula, a u materijalima ste 

dobili na što je razgraničen iznos od uplate Općine Molve odnosno u što su sredstva utrošena. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu i predlaže da na ovakvim točkama koje se odnose na vrtić 

bude prisutna i ravnateljica vrtića. 

Prijava za raspravu nije bilo. 

Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" donijelo 

 

 Zaključak o davanju suglasnosti na polugodišnje Financijske izvještaje Dječjeg vrtića „Pčelica“ 

Molve za 2018. godinu 
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Točka 3.  

Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Molve za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

 Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić. 

 MARINA DŽINIĆ – većim dijelom sam sve napomenula ovo je konsolidirani izvještaj koji 

pokazuje rezultat poslovanja kao cjelinu Općinu i vrtić. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Prijava za raspravu nije bilo. 

 Općinsko vijeće Općine Molve sa 8 glasova „ZA" donijelo  

 

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

30. lipnja 2018. godine 

 

Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Molve za razdoblje od 1. ožujka do 

31. kolovoza 2018. godine 

 

  Predsjednik vijeća navodi da za ovo izvještajno razdoblje nije bilo korištenja 

proračunske zalihe, te otvara raspravu po ovoj točci. 
   

    Prijava nije bilo. 

 

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA"  donijelo  

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine 

Molve za razdoblje od 1. ožujka do 31. kolovoza 2018. godine 

 

Točka 5. 

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

Molve za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 

 ZDRAVKO IVANČAN – nije potrebno ići u detalje jer bi se moglo puno raspravljati o 

našem poslovanju, a najvažnije od svega je to da smo uspjeli realizirat općinu na način povišenja 

komunalne naknade, te poreza i prireza. Javili smo se na fondove i aplicirali asfaltiranje „Mačkove“ 

isto tako smo aplicirali naš vrtić prošle godine i potpisan je ugovor za gradnju čemu se nadam da će 

krenuti obnova krovišta početkom jeseni. Isto je takva situacija i sa reciklažnim dvorištem, objavljen 

je poziv za očitovanje na gradnju reciklažnog dvorišta. Nakon savjetovanja raspisat će se natječaj, a od 

Fonda za zaštitu okoliša dobili smo ugovor na 85% financiranja ukupnog iznosa projekta. Prva smo 

općina koja je riješila pitanje ekologije. Imamo puno započetih projekata na kojima radimo i koji će se 
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prijavljivati, a najvažniji je uređenje sale kulturnog centra, te izgradnja nove zgrade u Repašu na 

mjestu stare škole. Udruge su dobile veći dio sredstava, a one koje nisu budu uskoro.  

 Jednina smo općina u Županiji koja nema kreditnih zaduženja, te će se riješiti stari dugovi 

prema općini.  

 Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku na obrazloženju i otvara raspravu.   

 Budući da nije bilo prijava za raspravu prelazi se na donošenje točke. 

 
 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 7 glasova „ZA" i 1 "SUZDRŽAN" donijelo 

 

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

siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

 

Točka 6.  

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za 

učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2018./2019. 

 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

 ZDRAVKO IVANČAN – sufinancirat će se svi udžbenici koje roditelji kupe, bilo je u planu 

kupnja svih novih udžbenika, a još su važeći stari tako da se razmjenjuju. 

 Nakon uvodnog obrazloženje predsjednik vijeća otvara raspravu. 

   Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA" donijelo 

Odluku o sufinanciranju troškova nabave dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve 

u školskoj godini 2018./2019. 

 

Točka 7. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju u zakup zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje 

građevnog otpada 

 
 Uvodno obrazloženje daje načelnik. 

  

ZDRAVKO IVANČAN – dajem prijedlog da donesemo odluku o davanju u zakup za odlaganje 

građevinskog otpada kako bi se ta vrsta otpada odlagala besplatno za naše mještane. Predmet davanja 

u zakup je nekretnina u Gaiću na kojoj će se odlagati građevni otpad. Ugovor o zakupu može se 

sklopiti na razdoblje najduže do dvadeset godina uz uvjet da fizičke i pravne osobe s područja Općine 

Molve mogu besplatno odlagati građevni otpad, da se građevni otpad sakuplja, oporabuje i zbrinjava 

sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i ostalim propisima donesenim na temelju 

Zakona, te da najmanje ponuđena cijena mjesečne zakupnine iznosi 100,00 kuna. Trenutno se vozi 

jako puno otpada i iz susjednih općina tako da bi ovim potezom mogli riješiti taj problem. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" donijelo 
 

Odluku o davanju u zakup zemljišta za odlaganje i zbrinjavanje građevnog otpada 
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Točka 8. 

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

za 2018. godinu 

 

 uvodno obrazloženje daje Marina Džinić 
 

 MARINA DŽINIĆ – dobili ste u materijalima Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Molve i radi se o tome da mi moramo sukladno Zakonu sustava civilne zaštite to dati 

na vijeće koje mora donijeti Plan razvoja. 
 

 Predsjednik zahvaljuje na obrazloženju i otvara raspravu   

 Prijava za raspravu nije bilo i prelazi se na donošenje. 
 

 Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova "ZA" donijelo 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Molve za 2018. godinu 

 

Točka 9.  

Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 

 Načelnik je obavijestio vijećnike da mogu dati prijedloge za Izmjene i dopune prostornog 

plana Općine Molve do 15. listopada. Također je pohvalio rad novog župnika koji se interesira za 

izgradnju pastoralno socijalnog centra. Pozvao je sve vijećnike 20. i 21. 10. na izlet u Šibenik i 

Međugorje kao i sve zaposlenike Općine Molve i one koji su sudjelovali u danima Općine Molve da se 

pridruže putovanju. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je prisutnima na sudjelovanju i zaključio sjednicu u 9.50 sati. 

 

KLASA: 021-05/18-01/8 
URBROJ: 2137/17-01-18-2 

Molve, 13. rujna 2018. 

 
ZAPISNIČAR:              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Karolina Franjo                                        Zdravko Tuba 

 

 

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


