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ZAPISNIK 

s 42. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 
održane 14. srpnja 2016. godine 

 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u sali za 

sastanke. Sjednica je sazvana Sazivom (KLASA: 021-05/16-01/8, UR.BROJ: 2137/17-16-

1), od 11. srpnja 2016. godine. 

          Sjednicu je u 09,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: 

predsjednik vijeća) Mijo Kovaček. 

 

 

 Sjednici su nazočni članovi Općinskog vijeća Općine Molve: 

 

1. Mijo Kovaček, predsjednik vijeća 

2. Zlatko Popec, 

3. Stjepan Fosić, 

4. Ivan Molnar,  

5. Zlatko Senjan 

6. Marina Ivančan 

7. Zlatko Vargić 

8. Tuba Ivan 

 

Sjednici nisu nazočni: 

1. Spomenka Žufika, opravdano odsutna 

2. Frančić Siniša, opravdano odsutan 

3. Kolarić Dražen, opravdano odsutan 

 

 

Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 

 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 

2. Mirjana Matoš, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, 

 

 

Predsjednik vijeća konstatirao je da je na početku 42. sjednice Općinskog vijeća nazočno 

8 od 11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlučivati. 

Predsjednik daje na raspravu i donošenje zapisnik sa 41. sjednice Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće Molve jednoglasno je s 8 glasova „ZA“ usvojilo sa 41. sjednice 

Općinskog vijeća. 

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

 

Predsjednik je predložio sljedeći 

 

DNEVNI RED 
 

1. Pitanja vijećnika 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih 

poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Molve 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni izjave o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću. 
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4. Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i 

dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2016./2017. 

5. Razmatranje i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u 

Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2016/2017. 

Dnevni red usvojen je s 8 glasova „ZA“ 

 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

 

Stjepan Fosić – postavlja upit kada će biti isplaćene pomoći studentima i đacima. Za 

dva mjeseca na naplatu dolazi 2015. i 2016. Renta je ovaj mjesec 380.000,00 kn, banci 

Općina mora vratiti 1.200,000,00 kn kamate su jako velike također. Ja sam za da se 

pomoći studentima ukinu jer Općina nema sredstva za isplaćivanje istog. Također Općina 

rješava projekte u korist pojedinaca na vlastiti teret. Kako mi to mislimo riješiti? Mi smo 

Općinski vijećnici i naša je odgovornost da to riješimo. 

 

Zdravko Ivančan - Općina Molve odgovorno rješava svoje obaveze. Studenti i đaci će 

biti obaviješteni o tome kada će dobiti sredstva i u kojem vremenskom periodu. Također 

nije istina da pojedinci na području naše Općine dobivaju neke povlastice te da se na 

teret Općine ostvaruju njihovi projekti. Do kraja godine studenti i đaci će dobiti sredstva, 

također sam protiv toga da se pomoći ukidaju. Nećemo ići protiv školstva, nama je to 

najvažnije jer želimo zadržati mlade nakon školovanja. Slatinska banka daje kamate na 

kredit oko 9% a mi imamo oko 3,5% znači kredit nije tako velik, kamata je puno manja. 

Teško je voditi Općinu kada je u minusu. Općina Molve također ima veliku imovinu, te 

velik dio sredstava odlazi i na to. 

 

Stjepan Fosić- Načelniče ja sam Vas pitao kako mislite platiti dug za pomoći? 

 

Zdravko Ivančan- Za platiti imamo 35%. 

 

Mijo Kovaček- Gospodin Tuba ima pitanje. 

 

Ivan Tuba – postavlja upit vezano uz podjelu novčanih nagrada za uspjeh djece u 

Osnovnoj školi. Djecu interesira kada će im to biti isplaćeno. 

 

Zdravko Ivančan - Roditelji neka donesu presliku svojih tekućih računa i to će biti 

riješeno. 

 

Ivan Tuba - to učinite što prije, jer se radi o djeci a ne o odraslim osobama. 

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje 

komunalnih poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području 

Općine Molve 

 

Mirjana Matoš – nastavno na prošlu sjednicu, na žalost nemamo neku drugu opciju da 

damo prijedlog na vijeće. Vijeće je dužno donijeti odluku o davanju koncesije 

najpovoljnijem ponuditelju, a pokazalo se da je to „Komunalac“.  

Zdravko Ivančan - trebalo bi poštivati zakonske obaveze i izabrati onog tko je 

najpovoljniji. Predlažem da se uzme „Komunalac“. 

Mirjana Matoš - Mještani će imati povoljnu uslugu, mjesečno 22 kn po kanti za smeće 

plus pdv.  
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Mijo Kovaček - Svi ste čuli obrazloženja, natječaj je proveden, sada je na vijeću da 

donese ili da ne donese odluku. Dajem na donošenje odluke o davanju koncesije za 

obavljanje komunalnih poslova skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području 

Općine Molve. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa  4  glasova „ZA“ i 4 „PROTIV“ nije donijelo 

ODLUKU o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova skupljanja i odvoza 

komunalnog otpada na području Općine Molve. 

 

Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni izjave o osnivanju 

društva s ograničenom odgovornošću 

 

Mirjana Matoš daje uvodno obrazloženje u vezi potrebe izmjene Odluke. Općinski 

načelnik je predložio da se oformi nadzorni odbor. Ovom izmjenom, u izjavi o osnivanju 

društva bi se regulirale dvije stvari; prva je skupština, a druga je nadzorni odbor. 

Direktora društva bi imenovala skupština, s time da skupštinu čine jedan član društva a 

to je Općina Molve kojeg predstavlja Općinski načelnik i četiri vijećnika. Skupština će biti 

tijelo koje se sastoji od pet osoba. Drugo, nadzorni odbor će imati tri člana koja bi trebalo 

izabrati Općinsko vijeće, jednog člana po zakonu o radu trebaju izabrati zaposlenici i taj 

tročlani nadzorni odbor mora imati predsjednika i zamjenika.  

Na slijedećoj sjednici može se napraviti imenovanje tih članova. 

 

Zlatko Vargić- Moje pitanje je da se napravi profil direktora, koje bi trebao zadovoljiti 

kriterije, da li je direktor član skupštine? 

 

Mirjana Matoš - Po Zakonu o trgovačkim društvima direktor ne smije biti umješan. To ne 

treba definirati jer je već u zakonu utvrđeno. 

 

Zlatko Vargić - Trebalo bi definirati što mora zadovoljiti to radno mjesto.  

 

Mirjana Matoš- za sada nema profila kvalifikacija za direktora. 

 

Zdravko Ivančan- Imali smo raspravu oko Selskog komunalnog društva da se složi 

skupština i nadzorni odbor, u planu nam je bilo da napravimo reviziju poslovanja Selskog 

komunalnog društva do sada. Mogućnosti su da se plati revizorska kuća ili knjigovođa jer 

smo uočili neke nepravilnosti. 

 

Stjepan Fosić - Da li gospodin Baruškin još nije otkrio te nepravilnosti, a koji vodi te 

knjigovodstvo za firme. Dakle mene fascinira to da nitko na području Općine Molve nije u 

stanju obračunati pet ili šest plaća. Tu je naplatu mogao napisati bilo tko i imenovati bilo 

kojeg vijećnika. Načelniče zbog čega plaćate gospodina Baruškina? 

 

Zdravko Ivančan - Naši djelatnici nemaju licencu za to. 

 

Mijo Kovaček daje na glasanje odluku.  

Općinsko vijeće Općine Molve je sa  6  glasova „ZA“ i 2 „UZDRŽANA“ donijelo je 

ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni izjave o osnivanju društva s ograničenom 

odgovornošću 

 

Ivan Molnar – napominje da nema ništa protiv da se napravi revizija, ali upozorava da se 

revizor jako skupo plaća. 
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Točka 4. 

Razmatranje i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova nabave radnih 

bilježnica i dijela udžbenika za učenike Osnovne škole Molve u školskoj 

godini 2016./2017. 

 

Zdravko Ivančan – daje uvodno obrazloženje da je namjera da se i ove godine 

pomogne djeci na način da im se isplati 50% sredstava potrebnih za radne bilježnice i 

udžbenike koji bi nedostajali. 

 

Stjepan Fosić – smatra da je sramotno štedjeti na djeci, da im se da 50%, na 

Molvarskoj djeci ćemo štedjeti 15.000,00kn ili 20.000,00kn. 

 

 

Mijo Kovaček daje na glasanje odluke. 

Općinsko vijeće Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 2 „UZDRŽAN“ donijelo  

Odluku o sufinanciranju troškova nabave radnih bilježnica i dijela udžbenika za 

učenike Osnovne škole Molve u školskoj godini 2016./2017. 

 

Točka 5. 

Razmatranje i usvajanje Zaključaka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu 

djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za pedagošku godinu 2016/2017. 

 

Mirjana Matoš – obrazlaže da je vrtić po zakonu dužan tražiti suglasnost Općinskog vijeća 

na Odluku o upisu djece u narednu pedagošku godinu.  

 

Mijo Kovaček- Vidim da su neka djeca na čekanju, a neki trebaju steći uvijete. 

Primjerice  Martin i Matej Jaković, postavlja pitanje zašto to dvoje djece nije upisano. 

 

Ivan Molnar – pojašnjava da su ta djeca u Đurđevcu, kada se vrate ocu na Molve onda 

će moći se upisati. 

 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu i stavlja ovu točku na glasovanje. 

 

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

o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Pčelica“ Molve za 

pedagošku godinu 2016/2017. 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u  09.40 sati. 

KLASA: 021-05/16-01/8 

URBROJ: 2137/17-16-2 

Molve, 14. srpnja 2016. 

 

ZAPISNIČAR        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

Mirjana Matoš        Mijo Kovaček 

 

 

______________________ ________________________ 

 

 

 

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


