
ZAPISNIK

s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve

održane 30. lipnja 2014. godine

         

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u Sali  za 
sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/14-01/5 , URBROJ: 2137/17-14-1 
od   svibnja 2014. godine.

          Sjednicu je u 19,32 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 
Predsjednik vijeća) Mijo Kovaček.

         

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve:

1. Mijo Kovaček, predsjednik Općinskog vijeća Općine Molve
2. Spomenka Žufika, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Molve
3. Marina Ivančan
4. Siniša Frančić
5. Zlatko Senjan
6. Zlatko Popec
7. Marijan Jaković, otsutan
8. Stjepan Fosić, otsutan
9. Ivan Molnar
10. Dražen Kolarić
11. Ivan Tuba

         

          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni:

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik,

2. Mirko Paša, zamjenik općinskog načelnika,

3. Boris Poljanac, pročelnik,

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

         Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 14. sjednice Općinskog vijeća 
nazočno 11 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati.
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Predsjednik  vijeća  dao  je  na  raspravu  i  usvajanje  Zapisnik  s  14.  sjednice 
Općinskog vijeća. 

Zapisnik s 14. sjednice općinskog vijeća usvojen je  jednoglasno s 11 glasova 
ZA.

Predsjednik vijeća upitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog  
reda.

 Načelnik  predlaže  skidanje  točke  11.  sa  predloženog  dnevnoga  reda  koja  glasi 
Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika  i  namještenika  u  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Molve.  Ovom 
izmjenom točka 12. postaje točka 11. i tako redom. 

 
Izmjena dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno s 11 glasova ZA. 
Predsjednik vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED

 

1.  Pitanja vijećnika

2. Usvajanje  II.  izmjena  i  dopuna  Proračuna  Općine  Molve  (rebalans)  za  2014. 
godinu s planom razvojnih programa i projekcije za 2015. i 2016. godinu

3. Usvajanje  Usvajanje  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  na  Izmjene  i  dopune 
Financijskog plana Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve za 2014. godinu

4.  Usvajanje Plana o izmjeni i  dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi  na 
području Općine Molve u 2014. godini 

5. Usvajanje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2014. godini

6. Usvajanje  Programa  o  izmjenama  i  dopunama  Programa  gradnje  objekata  i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2014. godinu 

7. Usvajanje Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 
na području Općine Molve u 2014. godini

8. Usvajanje Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju na području Općine Molve u 2014. godini 
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9. Usvajanje  Programa o  izmjeni  i  dopuni  Programa javnih  potreba  u  osnovnom 
školstvu na području Općine Molve u 2014. godini 

10.  Usvajanje Programa o izmjeni  i  dopuni  Programa javnih potreba u kulturi  na 
području Općine Molve u 2014. godini

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova članovima 
Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća mjesnih 
odbora Općine Molve

12. Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 
«Pčelica» Molve za ped. god. 2014/2015. godinu 

13. Usvajanje Odluke o Usklađenoj procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Molve 

14. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i 
mira  i  druge  prekršajne  problematike  na  području  Policijske  postaje  Đurđevac  za 
siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine 

15. Donošenje  Odluke  o  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  za  poslove  hvatanja, 
čuvanja i usmrćivanja pasa lutalica i drugih životinja te uklanjanja mrtvih životinja s 
prometnica na području Općine Molve 

16. Usvajanje  Zaključka  o  prihvaćanju  Ugovora  o  izvođenju  radova  i  usluga  za 
stavljanje u funkciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava javne odvodnje 
Općine Molve

17. Rasprava o izgradnji reciklažnog dvorišta na području Općine Molve

18. Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve

za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2014. godine

 
Prednoženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

Točka 1.

Pitanja vijećnika

          Stjepan Fosić pozdravivši sve prisutne prigovorio je zašto se sjednice odvijaju u 
večernjim  satima.  Također  je  prigovorio  na  ponašanje  načelnika  i  zamjenika  koji  su 
poslali  prijave  u  državno odvjetništvo vezano za  poslove  koje  je  odrađivao  kada je 
obnašao dužnost načelnika, a pritužba za nepravilnosti prilikom izgradnje pročistača nije 
poslana u državno odvjetništvo, kao ni pitanje zašto se je lift u društvenom domu dva 
puta platio. Prigovorio je i za naknadu za navorođenče koja je isplaćena osobi koje više 
ne živi u Molvama, te postavlja pitanje kako je to moguće.

            Načelnik odgovara da je bila nabava vezana za pročistač gdje su Komunalije 
Đurđevac bile na razgovoru, koje planiraju sanirati pročistač na temelju ugovora što se 
navoti u točci 16. dnevnog reda. Sredstva za zamjenu pumpi na pročistaču iznose 10.000 
kn, a za sanaciju i snimanje cijevi planira se javiti na fondove.
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            Stjepan Fosić se nadovezuje i napominje da fondove zaboravi jer nema ekipu 
koja bi to radila. Navodi da je u Općini postojala garancija Zagrebačke banke u iznosu od 
1.000.000,00 kn za pročistač, koja je ukradena.

          Načelnik odgovara što se tiće pomoći za novorođenče, odluka je donesena da 
svatko s prebivalištem na području općine Molve ima pravo na 20.000 kn. Nagađanja 
koja je izložio vijećnik Stjepan Fosić su mu nepoznata, a ukoliko postiji sumnja može se 
prijaviti inspekciji. Što se tiće termina vijeća može se dogovoriti da se sjednice održavaju 
u neko drugo vrijeme.

          

Točka 2.

Usvajanje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Molve (rebalans) za 2014. 
godinu s planom razvojnih programa i projekcije za 2015. i 2016. godinu

         Načelnik navodi da će se minus iz prethodne godine ovim izmjenama ukalkulirati 
u  Proračun.  Isto  tako  postoje  izmjene  po  stavkama  koje  će  obrazložiti  šefica 
računovodstva. 

          Marina Džinić nastavlja sa obrazloženjem te napominje da su ovo druge izmjene 
i dopune Proračuna za 2014. godinu, koji se sastoji od općeg i posebnog dijela. U općem 
dijelu vidi se što je načelnik napomenuo, a to je da će se nakon zaključenja poslovne 
godine  utrvđeni  rezultat  poslovanja  uključiti  u  izmjene  proračuna  za  2014.  godinu. 
Podsjeća da je u prethodnoj godini bio pozitivan rezultat poslovanja, međutim postoji 
manjak iz prijašnjih godina koji se prenosi u sljedeća razdoblja,  a iznosi 711.787,51 kn. 
Navedeni  iznos  morao se je uključiti kao manjak prethodne godine i za koji se sredstva 
moraju osigurati iz prihoda ove godine.

Što se tiće prijedloga načelnika o  izmjenama proračuna za 2014 godinu, proračun se sa 
23.040.242,00 umanjuje  za  485.187,26  što  je  22,1%, tako da  novi  iznos proračuna 
iznosi 22.555.054,74. Rezultat ovog umanjenja je u prihodovnoj i rashodovnoj strani, a 
što  se  tiče  prihodovne  strane  planiraju  se  sredstva  u  smislu  kapitalne  pomoći  iz 
proračuna za trafostanicu u poslovnoj zoni Brzdeljeva na temelju sklopljenog ugovora sa 
Hepom, a koji smo dužni ispoštovati. Planira se da će 100.000 kn platiti Općina iz svojih 
sredstava, a preostali iznos od  548. 881,23 kn  planira se isfinancirati iz županijskog 
proračuna. Nadalje ovim izmjenama se umanjio iznos rente od 1.133.068,49 kn, dalje su 
uključeni prihodi od prodaje službenog auta gdje je minimalna cijena 95.000 kn.

Što se tiće rashodovne strane dio koji se odnosi na rad predstavničkog tijela i radnih 
tijela - mjesnih odbora, povjerenstva i općinskoga vijeća,  prijedlog je za 30% smanjenje 
naknada za preostale mjesece, od toga predsjedniku i zamjeniku općinskog vijeća za 
9,1% , a naknade članovima ostalih predstavničkih tijela i radnih tijela općine za  83.750 
kn. Smanjuje se stavka za rad Jedinstvenog upravnog odjela za 208.200 kn, gdje se 
predviđa  smanjenje  plaća  djelatnika  za  30%  za  preostalih  pet  mjeseci.  Sljedeće 
promjene odnose se na aktivnost, a to su naknade šteta od elementarne nepogode gdje 
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je planirana stavka iznosila 100.000 kn koja se umanjuje na 80.000 kn. Subvencije za 
legalizaciju objekata i projektnu dokumentaciju planirane su u iznosu od 450.000 kn, te 
se iste umanjuju na 240.000 kn. Stavka za dodatna ulaganja na zgrade u vlasništvu 
Općine Molve povećava se sa 385.000 kn na 390.000 kn,  a  odnosi  se na društvene 
domove, također se traži pojačanje struje na hali Poler za što bi općina Molve osigurala 
sredstva od 85.000 kn. Stavka vezana za vatrogastvo i civilnu zaštitu odnosno tekuće 
donacije  svim  DVD-ima  i  Vatrogasnoj  zajednici  Općine  Molve  umanjuje  se  za  30  % 
odnosno sa 160.500,00 kn  umanjuje se na 112.350,00 kn. Što se tiće gospodarstva, 
prijedlog je da se udrugama koje djeluju na području Općine Molve umanji stavka za 30 
%. Pomoći Selskom komunalnom društvu  planirana su u iznosu od 225.000 kuna miču 
se s proračuna, a stavka za reciklažno dvorište u iznosu od 100.000 kn miče se iz razloga 
da bi se Općina mogla javiti na Fond. Ono što ostaje Selskom komunalnom društvu je 
stavka u iznosu od 40.000 za nabavu kosilica i 4.000 kn kao donacija opreme za rad. 
Smanjuje  se  stavka  za  poticanje  mjera  energetske  učinkovitosti  i  obnovljivih  izvora 
energije u iznosu od 350.000 kn  za 60.000 kn. Novi iznos je 290.000 kn od čega je 
250.000 kn osigurano za subvenciju termofasada, a 40.000 za solarnu energiju (čelije). 
Tekuća donacija turističkoj zajednici,  koja će djelovati  preko Turističke zajednice Virje 
umanjuje se sa 100.000 kn na 60.000 kn. Subvencija kamata za kredite obrtnicima i 
trgovačkim  društvima  ostaje  ista.  Otvorena  je  nova  stavka  za  poticanje  razvoja 
poljoprivrede je za praćenje kukuruzne zlatice u iznosu od 15.000 kn. Planirana stavka od 
180.000 kn za subvenciju kamata poljoprivrednika, sukladno realizaciji, utvrđeno je da će 
iznos do 150.000 kn biti dovoljan. Stavka održavanje objekata komunalne infrastrukture, 
koja se tiće održavanja cesta odnosno čišćenje snijega umanjuje se na 120.000 kn, a dio 
koji se odnosi na održavanje javnih površina koje vrši Selsko komunalno društvo Molve 
smanjuje se sa 820.500 kn na 720.500 kn. Stavka koja se odnosi na sanaciju divljih 
deponija  koja je iznosila 10.000 kn povečava se na 30.000 kn. Nova stavka koja se 
otvara je nabava kanti  za smeće za domaćinstva  za što se osiguravaju sredstva od 
165.000 kn. Stavka izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture povečava se u 
iznosu od  35.000 kn radi otvaranja stavke za reciklažno dvorište, gdje se predviđaju 
sredstva za  idejno rješenje i glavni projekt u iznosu od 55.000 kn i za pokretanje same 
izgradnje  za  što  su  potrebni  dodatni  papiri  u  iznosu  od  oko  15.000  kn.  Stavka  za 
rekonstrukciju javne rasvjete    koja se tiće javne rasvjete u Molve Gredama i Repašu u 
iznosu od 35.000 kn u potpunosti se umanjuje na 0,00 kn. Stavka programska djelatnost 
kulture gdje su predviđena sredstva za proslavu dana općine umanjuje se za 30.000 kn 
tako da je novi iznos 190.000 kn. Udrugama koje sudjeluju u promicanju kulture stavka 
se umanjuje za  30%. Stavka za poticanje tiskanja izdavanja stručne literature  umanjuje 
se sa 150.000 kn na 120.000 kn. Program javnih potreba u religiji ,  sredstva predviđena 
za redovan rad župe u iznosu od 20.000 kn prenamjenjuju se za kapitalnu donaciju 
uređenja samostana u istom iznosu. Što se tiće pogramske djelatnosti sporta, udrugama 
u sportu također je predviđeno da se sredstva umanjuju za 30%. Stavka koja se odnosi 
na sportstku dvoranu, predviđeno je 100.000 kn za plaćanje najma sportstke dvorane 
osnovnoj školi Molve, koji iznos se umanjuje na 50.000 kn. Stavka vezana za zajmove 
građanima za pomoć kod ovrha planirana u iznosu od 100.000 kn umanjuje se na 30.000 
kn. Stavka pomoć za novorođeno dijete  povećava se sa 200.000 kn na 400.000 kn. 
Stavka koja se odnosi na cijepljenje djevojčica protiv Hpv-a umanjuje se sa 50.000 kn na 
30.000 kn. Dio koji se odnosi na sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite, cijepljenje 
protiv krpelja umanjuje se sa 100.000 kn na 50.000 kn i osiguravaju se sredstva za 
cijepljenje pasa protiv bjesnoće sa 40.000 do iznosa od 60.000 kn. Subvencije kamate za 
podmirenje duga fizičkih osoba   umanjuje se sa 100.000 kn na 50.000 kn. Subvencija za 
stjecanje  prve  nekretnine  stavka  se  umanjuje  sa  100.000  kn  na  50.000  kn. 
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Sufinanciranje fiksnog iznosa osnovne cijene vodnih usluga stavka od 150.000 kuna u 
potpunosti  se  umanjuje  na  0,00  kn  kao  i  aktivnost  vezana  za  internetsku  mrežu. 
Humanitarna skrb kroz udruge građana predviđeno je da se svim udrugama koje djeluju 
kroz humanitarnu djelatnost sredstva umanje za 30% , osim crvenom križu    gdje se 
povećavaju sredstva za 5.000 kn. Stavka za poticanje djelovanja udruge umirovljenika 
također se umanjuje za 30%. Stavka vezana za financiranje osnovne škole ,  sredstva za 
redovan rad umanjuju  se  sa 180.000 kn na  119.300 kn,  ali  se  osigurava pomoć za 
monografiju   u iznosu od 25.700 kn,  sredstva za opremanje kabineta umanjuju se sa 
30.000 kn na 13.000 kn i   obnova parketa u sportstkoj dvorani umanjuje se sa 200.000 
kn na 0,00 kn. Prehrana učenika u osnovnoj školi Molve zamišljena je tako da se isplati 
osnovnoj školi Molve za prehranu učenika 100.000 kn iz proračuna Općine, a 86.400 kn 
financirat će se direktno obiteljima, nakon što roditelj  prehranu za svoje dijete uplati 
školi.     Nadalje je stavka za nabavu radnih bilježnica  koja ostaje u istom iznosu kao i 
do sada.  Pomoć za obrazovanje se umanjuje i to za dane učeničke i studentstke pomoći 
za 100.000 kn, ali se osiguravaju nagrade studentima za završen studij   od 7.000, 8.000 
i 9.000 kn. Stavka koje se tiće Dječjeg vrtića Pčelica   predviđeno je smanjenje plaća za 
30%  pa  je  i  taj  iznos  smanjenja  uključen  u  izmjene  proračuna.  Zadnja  stavka  u 
Proračunu je manjak prihoda koji je uključen što je spomenuto na početku obrazlaganja. 

  

Predsjednik vijeća otvara raspravu.

Prijava za raspravu nije bilo.

Predsjednik daje točku na usvajanje.

         Općinsko vijeće Općine Molve je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ usvojilo

II. izmjene i dopuna Proračuna Općine Molve  za 2014. godinu s planom 
razvojnih programa i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Točka 3.

 Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog 
plana Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve za 2014. godinu

          Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić

          Marina Džinić napominje da je Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg 
vrtića «Pčelica» Molve za 2014. godinu usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 
drugoj sjednici 09.06.2014. godine. Dopune Financijskog plana odnose se na utvrđeni 
rezultat poslovanja koji je imao vrtić na kraju 2013. godine, gdje je bio manjak od 
13.809,63 kn iz razloga što nisu sva predviđena sredstva bila prebačena na žiro račun 
vrtića. Što se tiće samih izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića radilo se o tome što 
se rashodi poslovanja povečavaju za 2.690,37 kn tako da ukupni rashodi poslovanja 
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iznose 1.540.107,37 kn, a predviđeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dalje 
ostaju u iznosu od 12.500 kn. Prihodi iz proračuna se povečavaju za 16.500 kn budući 
da se dio manjka mora isfinancirati i za taj dio osigurati sredstva u Financijskom planu 
vrtića kao i za povećane rashode poslovanja.

         Boris Poljanac napominje da je Dječji vrtić Pčelica dužan uskladiti svoj 
Financijski plan za 2014. godinu sukladno odobrenim sredstvima u Proračunu Općine 
Molve.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

   
     Prijava za raspravu nije bilo.

     Predsjednik daje točku na usvajanje.

         Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana 
Dječjeg vrtića «Pčelica» Molve za 2014. godinu

Točka 4.

Usvajanje Plana o izmjeni i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Molve u 2014. godini

          Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.

          Marina Džinić navodi da ovaj Plan prati izmjene Proračuna tako da se planirani 
iznos od 905.800 kn zamjenjuje brojkom  1.040.800,00 kn. u podtočki II. brojka 80.000 
kn zamjenjuje  se  brojkom 30.000 kn a odnosi  se  na  iznos osiguran u proračunu za 
prehranu socijalno ugroženih osoba. U podtočki V. brojka 200.000 zamjenjuje se brojkom 
400.000 a odnosi se na pomoć za novorođenče. U podtočki VI. brojka 50.000 zamjenjuje 
se brojkom 30.000 što se odnosi na osigurana sredstva za cijepljenje djevojčica protiv 
HPV-a. U podtočki X. brojka 8.000 zamjenjuje se brojkom 13.000 a odnosi se na tekuću 
donaciju  gradskom  društvu  crvenog  križa  Đurđevac  za  ublažavanje  posljedica  od 
elementarne nepogode.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

     Prijava za raspravu nije bilo.

     Predsjednik daje točku na usvajanje.

         Općinsko vijeće Općine Molve  je sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom “PROTIV“ usvojilo

7



PLAN o izmjeni i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Molve u 2014. godini

Točka 5.

Usvajanje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2014. godini

          Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.

          Marina Džinić navodi da ovim programom osigurani iznos od 2.964.500,00 
zamjenjuje se iznosom od 2.953.500,00.

U glavi III točki 1. iza podtočke 1.1. dodaje se nova podtočka 1.2. “Nabava kanti za 
smeće za domaćinstva 165.000,00 kuna”. U točki 2.1. brojka 820.500,00 zamjenjuje se 
brojkom 724.500,00,  a  u  st.  2.  iza  riječi  cijelosti  dodaje  se  broj  720.500,00 i  riječi 
“prihod od komunalne naknade 4.000,00 kuna”. U točki 3.1 u st. 2. riječ “cijelosti i točka” 
brišu se, a dodaju se riječi “iznosu 180.000,00 kuna i nefinancijska imovina Općine Molve 
u iznosu 30.000,00 kuna”, a odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta .U točki 3.2. 
brojka “234.500,00” zamjenjuje se brojkom 134.500,00 odnosi se na održavanje cesta u 
zimskim uvjetima.  U točki 6.1. brojka 10.000,00 zamjenjuje se brojkom 30.000,00 a 
vezana je za sanaciju divljih  deponija.  U točki  8.1. brojka 228.500,00 zamjenjuje se 
brojkom 224.500, a brojka 10.000,00 brojkom 14.000,00 kuna odnosi se na održavanje 
komunalne infrastrukture objekata i uređaja.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

           Načelnik napominje da kante za domaćinstva nisu nikakva potrošnja, već će se 
time nominirati na fond za zaštitu okoliša koji daje 80% za reciklažno dvorište, kao i za 
navedene kante. Očekuje se povrat sredstava tako da stavka mora biti u proračunu.

            Marijan Jaković navodi da je nejasno zašto bi općina kupovala kante koje bi 
bile  u  vlasništvu  Općine  i  davala  ih  građanima.  Priješnje  vijeće  je  imalo  u  planu 
isfinancirati zelene otoke , ali na žalost nije uspjelo. Mišljenja je ako se kupuju kante 
mora  se  komunalni  otpad  odvajati,  a  toga  više  nema  već  se  sve  mora  reciklirati. 
Napominje da kupnja kanti nema svrhu osim ako Selsko k.d. ima koncesiju što je bio i cilj 
prilikom registracije, a to je prije svega zadovoljavanje potrebe svih mještana Općine 
Molve.  Međutim  još  ni  danas   Selsko  k.d.  nema  svoju  prirodnu  funkciju  za  što  je 
namjenjeno. 

               Načelnik se uključuje u raspravu i napominje da će općina kupiti kante za 
smeće tako da se može javiti na fond koji će sufinancirati do 80% iznosa. Rok je bio do 
28.06.2014., a što se tiće komunalija Đurđevac one s tim nemaju ništa. Ima saznanja da 
će se osnovati firma u kojoj će županije, gradovi i općine sjeverozapadne hrvatske imati 
udio u toj firmi, koja će  prema projekciji vršti distribuciju plina, vode, odvodnje. Selsko 
k.d.  to  ne  može  raditi  jer  nema  uvjete,  kao  ni  zaposlene  tako  da  ne  može  dobiti 
koncesiju.

          Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje točku na usvajanje.

           Općinsko vijeće Općine Molve  je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  usvojilo
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PROGRAM  o  izmjenama  i  dopunama  Programa  održavanja  komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2014. godini

Točka 6.

Usvajanje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2014. godinu

             Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.

          Marina Džinić navodi da u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Molve u 2014. godini  u glavi. III GRADNJA OBJEKATA I 
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE iza točke 4. Objekti infrastrukture dodaje se 
nova točka 5. Izgradnja reciklažnog dvorišta -15.000,00 kuna. 

U glavi III. točka 2. Javna rasvjeta u Repašu u iznosu od 15.000 kn i rekonstrukcija i 
modernizacija javne rasvjete u Molve Gredama u iznosu od 20.000 kn ,podtočke 2.3 i 
2.4. brišu se.

U glavi IV st.1. brojka 1.110.140,00 zamjenjuje se brojkom 1.090.140,00 što predstavlja 
inos financiranja ovog Programa.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

        Rasprave nije bilo.

           Općinsko vijeće Općine Molve  je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  usvojilo

PROGRAM  o  izmjenama  i  dopunama  Programa  gradnje  objekata  i  uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Molve za 2014. godin

Točka 7.

Usvajanje Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu 
na području Općine Molve u 2014. godini

             Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.

          Marina Džinić navodi da ovim Programom u toč. III. st. 1. brojka 756.750,00 
zamjenjuje  se  brojkom 569.550,00.  Sredstva  u  proračunu osiguravaju  se  na  sljedeći 
način:

U  točki  III.  podtočki  1.  brojka  350.000,00  zamjenjuje  se  brojkom 245.000,  tekuća 
donacija Nogometnom klubu Mladost Molve

U podtočki 2. brojka 70.000,00 zamjenjuje se brojkom 49.000,00, sportski nogometni 
klub Repaš
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U podtočki 3. brojka 25.000,00 zamjenjuje se brojkom 17.500,00, tekuća donacija ŠRD 
Šaran Molve

U podtočki 4. brojka 40.000,00 zamjenjuje se brojkom 34.000,00, tekuća donacija ŠRD 
Bistra Repaš

U podtočki 5. brojka 7.000,00 zamjenjuje se brojkom 4.900,00, tekuća donacija ŠRK 
Amur Molve Grede

U podtočki 6. brojka 90.000,00 zamjenjuje se brojkom 74.450,00, tekuća donacija L.D. 
Fazan molve

U podtočki 7. brojka 100.000,00 zamjenjuje se brojkom 70.000,00, tekuća donacija KK 
Bistra Molve

U podtočki 8. brojka 100.000,00 zamjenjuje se brojkom 50.000,00, sufinanciranje najma 
sportstke dvorene

U podtočki 9. brojka 20.000,00 zamjenjuje se brojkom 0,00, izgradnja teniskog terena

U podtočki 10. brojka 21.000,00 zamjenjuje se brojkom 14.700,00, ostale aktivnosti u 
sportu.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

          Prijava za raspravu nije bilo

           Općinsko vijeće Općine Molve  je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  usvojilo

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Molve 
u 2014. godini

Točka 8.

Usvajanje Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Molve u 2014. godini

             Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić.

          Marina Džinić navodi da u U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju  na  području  Općine  Molve  u  2014.  godini   u  toč.  IV.  st.  1.  brojka 
1.484.132,00 zamjenjuje se brojkom 1.421.776,00 kuna. Predstavlja osigurana sredstva 
u predškolskom odgoju i  obrazovanju odnosno za financiranje Dječjeg vrtića „Pčelica“ 
Molve.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

          Prijava za raspravu nije bilo

           Općinsko vijeće Općine Molve  je sa 10 glasova „ZA“ i  jednim glasom „PROTIV“  
usvojilo
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PROGRAM  o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 
području Općine Molve u 2014. godini

Točka 9.

Usvajanje Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom 
školstvu na području Općine Molve u 2014. godini

          Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić

          Marina Džinić navodi da U Programu javnih potreba u osnovnom školstvu na 
području Općine Molve u 2014. godini  u toč. IV. st. 1. brojka 916.400,00 zamjenjuje se 
brojkom 720.400,00 kuna.

U točki IV u podtočki 1. brojka 180.000,00 zamjenjuje se brojkom 119.300,00 za 
financiranje redovne djelatnosti osnovne škole

U podtočki 4. brojka 30.000,00 zamjenjuje se brojkom 13.000,00, pomoć za opremanje 
kabineta

U podtočki 5. brojka 200.000,00 kuna zamjenjuje se brojkom 0,00, kapitalna pomoć za 
obnovu parketa

U podtočki 6. brojka 201.400,00 zamjenjuje se brojkom 257.400,00 za prehranu 
učenika,  a iza podtočke 7. dodaje se nova podtočka 8. za monografiju osnovne škole 
25.700,00 kn.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

        Prijava za raspravu nije bilo.

           Općinsko vijeće Općine Molve  je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  usvojilo

PROGRAM o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 
području Općine Molve u 2014. godini

Točka 10.

Usvajanje Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na 
području Općine Molve u 2014. godini

       Uvodno obrazloženje daje Marina Džinić

11



          Marina Džinić navodi da u U Programu javnih potreba u kulturi na području 
Općine Molve u 2014. godini u toč. III. st. 1. brojka 690.000,00 zamjenjuje se brojkom 
542.050,00. Odnosi se na tekuće donacije udrugama, umanjenje za 30%.

U točki III. podtočki 1. brojka 90.000,00 zamjenjuje se brojkom 65.550; KUD Molve

U podtočki 2. brojka 20.000,00 zamjenjuje se brojkom 14.000,00, Molvarski likovni krug

U podtočki 3. brojka 15.000,00 zamjenjuje se brojkom 10.500,00, Napredne domaćice 
Molve

U podtočki 4. brojka 15.000,00 zamjenjuje se brojkom 10.500,00, Napredne domaćice 
Repaš

U podtočki 5. brojka 30.000,00 zamjenjuje se brojkom 21.000,00, udruga Žena Molve 
Grede

U podtočki 6. brojka 15.000,00 zamjenjuje se brojkom 10.500,00, udruga Korak po 
korak

U podtočki 7. brojka 5..000,00 zamjenjuje se brojkom 3.500,00, društvo za povjesnicu i 
starine

U podtočki 8. brojka 5.000,00 zamjenjuje se brojkom 3.500,00, udruga malo selo

U podtočki 9. brojka 100.000,00 zamjenjuje se brojkom 60,000, Turistička zajednica

U podtočki 11. brojka 150.000,00 zamjenjuje se brojkom 120.000,00; sufinanciranje 
izdavanja stručne literature

U podtočki 13. brojka 20.000,00 zamjenjuje se brojkom 28.000,00, sredstva za poticanje 
umjetničkog stvaralaštva.

      Predsjednik vijeća otvara raspravu.

           Prijava za raspravu nije bilo.

          

           Općinsko vijeće Općine Molve  je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  usvojilo

PROGRAM o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području 
Općine Molve u 2014. godini

Točka 11.
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Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova 
članovima Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te 

članovima vijeća mjesnih odbora Općine Molve

               Načelnik   navodi da je izmjena ove Odluka na tragu zaključka odbora za Financije i 
proračun gdje je predpostavka da se ide sa 20 - 40% smanjenja naknada,  plaća i svih 
ostalih primanja od strane Općine. Vijećnici koji su u tom Odboru predložili su smanje 
naknade vijećnicima i mjesnim odborima. Zapisnik sa sjednice Odbora za financije i 
proračun priložen je u materijalima.

          Predsjednik otvara raspravu.

          Stjepan Fosić protiv toga je da se smanjuje ljudima koji rade za općinu, a na sve 
strane se daje drugima. Također je protiv toga da se skidaju plaće. Pita tko je u tom 
odboru i da li su svjesni šta rade.

          Molnar Ivan koji je član Odbora za Financije i proračun uključuje se u raspravu i 
istiće ako je došlo do smanjenja rente za 50% mora se negdje smanjiti.

          Mijo Kovaček navodi da vijećnici mogu tražiti dodatno obrazloženje odbora za 
financije i proračun po njegovom zapisniku, a predlagatelj točke je načelnik oćine Molve. 
Navodi da se može tražiti dodatno očitovanje na zapisnik Odbora za financije i proračun.

          Marijan Jaković napominje da je  Odbor tijelo vijeća, a ne načelnika i odgovara 
vijeću, a ako je općina u poteškoćama mišljenja je da vijećnici ne trebaju nikakve 
naknade, a zamjenik načelnika ne treba primati plaću, također je napomenuo da mogu 
biti svi volonteri. Također napominje da stavku u proračunu ima općinsko vijeće koje s 
njom raspolaže, a budući da je pororačun izglasan i sredstva su smanjena nema se o 
čemu sada raspravljati.

          Nakon rasprave, predsjednik vijeća daje točku na donošenje.

           Općinsko vijeće Općine Molve je sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donijelo

ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova članovima 
Općinskog vijeća Općine Molve i njegovih radnih tijela te članovima vijeća 
mjesnih odbora Općine Molve

Točka 12.

Usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 
«Pčelica» Molve za ped. god. 2014/2015. godinu

          Predsjednik vijeća navodi da je prijedlog odluke poslan u materijalima, te da je 66-ero djece  
upisano.

          Predsjednik otvara raspravu.

Prijava za raspravu nije bilo.
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          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 
«Pčelica» Molve za ped. god. 2014/2015. godinu

Točka 13.

Usvajanje Odluke o Usklađenoj procjeni ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Općine Molve

           Predsjednik navodi da je Odluka o Usklađenju procjene ugroženosti stanovništva 
poslana u materijalima.

           Budući da nije bilo obrazloženja, predsjednik daje točku na usvajanje.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo

 

ODLUKU o Usklađenoj procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 
Molve

Točka 14.

Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog 
reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje 

Đurđevac za siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine

          Predsjednik napominje da su izvješća u sazivu za sjednicu, koja su vijećnici 
proučili, te daje točku na raspravu.

          Prijava za raspravu nije bilo.

         Predsjednik daje Zaključak na usvajanje.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo
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ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i 
druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za 
siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2014. godine

Točka 15.

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za poslove hvatanja, 
čuvanja i usmrćivanja pasa lutalica i drugih životinja te uklanjanja mrtvih 

životinja s prometnica na području Općine Molve

          Predsjednik vijeća navodi da je povjerenstvo odradilo svoj dio posla, te otvara 
raspravu.

          Prijava za raspravu nije bilo.

         Predsjednik daje Odluku  na donošenje.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ donijelo

ODLUKU o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za poslove hvatanja, čuvanja i 
usmrćivanja pasa lutalica i drugih životinja te uklanjanja mrtvih životinja s 
prometnica na području Općine Molve

Točka 16.

Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o izvođenju radova i usluga za 
stavljanje u funkciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava javne 

odvodnje Općine Molve

          Uvodno obrazloženje daje načelnik.

          Načelnik navodi da bi sanaciju pročistača i snimanje kanalizacijske mreže 
odvodnje na području Općine Molve provodile Komunalije sa svojim podizvođačem. 
Zahvat bi koštao oko 450.000 kuna, a nakon što se potpiše ugovor sa Komunalijama 
krenulo bi se sa radovima, što se očekuje početkom sedmog mjeseca. Kada se stavi 
pročistač u funkciju moći će se krenuti sa snimanjem kanalizacijskog sustava kako bi se 
mogla planirati sanacija cijevi. Traži suglasnost vijeća za potpisivanje ugovora kako bi se 
moglo krenuti sa sanacijom i radovima.

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.
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          Stjepan Fosić istiće da je pumpe i motore uništio pijesak iz Drave, a ne fekalije. 
Problem su cijevi u „Krbuljinu“ koje nisu spojene.

          Marijan Jaković se uključuje u raspravu i navodi da je problem u tome što nije 
prijašnji načelnik pokrenuo sudski postupak protiv osoba koje su potpisale izvođenje 
radova, jer nedjelo treba biti prijavljeno. Napominje da pročistač nije potrgan, već nije 
napravljen kako treba.

          Mirko Paša se nadovezuje na raspravu i napominje da bi sanacija pumpi na 
pročistaču koštala oko 15.000 kn, što nije velika stavka,  ali je problem što pumpe treba 
prvo staviti u pogon, sa dodatnim pumpama, kako bi se mogao isprazniti dio cjevovoda 
od pročistača, koji je problematičan, da bi mogli snimiti mjesta gdje se razdvajaju cijevi. 
Tek tada bi se moglo pristupiti sanaciji. 

          Budući da više nije bilo prijava za raspravu, predsjednik daje Zaključak na 
usvajanje.

          Općinsko vijeće Općine Molve  je sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ usvojilo

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o izvođenju radova i usluga za stavljanje 
u funkciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava javne odvodnje 
Općine Molve

Točka 17.

Rasprava o izgradnji reciklažnog dvorišta na području Općine Molve

          Načelnik navodi da je cilj napraviti reciklažno dvorište, za koje će nam, što se 
nadamo,  fond odobriti 80% sredstava. Reciklažno dvorište koštalo bi oko 1.800.000,00 
kn što su veliki troškovi kao što je i veliki zahvat. Općina može i odustati od izgradnje, ali 
je po zakonu dužna pokrenuti određene radnje kako ne bi dobila kaznu od inspekcije. 
Napominje da su sve općine potpisale prijedlog od grada Đurđevca, da se pridruže 
zajedničkoj izgradnji reciklažnog dvorišta. Ukoliko potpišemo ugovor sa Komunalijama o 
zajedničkoj suradnji, koji nije obavezan i može se u bilo koje vrijeme raskinuti, oni su 
obvezni  napraviti zelene otoke na području naše Općine. Istiće da je  to prijelazno 
razdoblje dok se ne vidi da li će nam fond odobriti sredstva, a nakon toga će vijeće 
odlučiti da li će Općina Molve raditi reciklažno dvorište. Za sada će ići suradnja sa 
Komunalijama i gradom Đurđevcom.  

          Predsjednik vijeća otvara raspravu.

          Stjepan Fosić podsjeća da su se protivili kupnji hale Poler kada je on bio 
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načelnik, a sada je sve u redu. Podržava izgradnju reciklažnog dvorišta.

          Mojo Kovaček napominje da se raspavlja o reciklažnom dvorištu, te istiće da je 
grad Đurđevac dao općinama Kalinovac, Podravske sesvete, Ferdinandovac, Kloštar 
Podravski, Molve, Novo Virje obavijest, ukoliko su navedene općine zainteresirane, da se 
ide u izgradnju zajedničkog reciklažnog dvorišta kako bi mogle Komunalije, koje su u 
vlasništvu grada Đurđevca, planirati projekte, kapacitet odlagališta, napraviti prijave na 
fond za zaštitu okoliša itd. 

          Nakon rasprave predsjednik vijeća daje točku na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Molve  je sa 8 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 
„SUZDRŽAN“ donijelo

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga funkcioniranja zajedničkog reciklažnog 
dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada „Peski“ u Đurđevcu

Točka 18.

Usvajanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve

za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2014. godine

           Marina Džinić navodi da je ovo Izvješće koje je načelnik dužan podnijeti 
općinskom vijeću da sa zalihe koja je osigurana u Proračunu Općine Molve sredstva nisu 
korištena za razdoblje od 01. travnja do 31. svibnja 2014. godine.

          Predsjednik otvara raspravu.

          Prijava za raspravu nije bilo.

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 11 glasova „ZA“ usvojilo

IZVJEŠĆE o korištenju proračunske zalihe proračuna Općine Molve
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za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2014. godine

Predsjednik vijeća zatvorio je sjednicu u 21,28 h.

KLASA:  021-05/14-01/3

URBROJ: 2137/17-14-2

U Molvama, 29.5.2014.

ZAPISNIČAR   PREDSJEDNIK VIJEĆA

Danijela Plemenčić  Mijo Kovaček

_________________ __________________

 

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