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ZAPISNIK 
s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Molve 

održane  21. travnja 2015. godine 
 

Sjednica je održana u zgradi Općine Molve, Trg kralja Tomislava 32, u sali za sastanke. 
Sjednica je sazvana Sazivom KLASA: 021-05/15-01/6, URBROJ: 2137/17-15-1 od  16. travnja 
2015. 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 Općinskog vijeća Općine Molve, 
2. Siniša Frančić, 
3. Zlatko Senjan, 
4. Zlatko Popec, 
5. Marijan Jaković,  
6. Dražen Kolarić, 
7. Marina Ivančan 
8. Ivan Molnar 

 
          Osim članova Općinskog vijeća, sjednici su nazočni: 
 

1. Zdravko Ivančan, općinski načelnik, 
2. Boris Poljanac, pročelnik, 

 
Sjednici nisu nazočni Spomenka Žufika, Ivan Tuba i Dražen Kolarić,   članovi Općinskog 
vijeća Općine Molve. 
 

         Predsjednik vijeća konstatira da je na početku 26. sjednice Općinskog vijeća nazočno 8 od 
11 članova Općinskog vijeća, te da vijeće može pravovaljano odlućivati. 
 

Predsjednik vijeća dao je na raspravu i usvajanje Zapisnik s 25. sjednice Općinskog 
vijeća.  
 
        Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 8 glasova „ZA“, bez rasprave usvojilo 
zapisnik s 25. sjednice Općinskoga vijeća. 
 
          Predsjednik vijeća pitao je želi li tko od vijećnika dati izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 
 

    Prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda nije bilo. 

         Predsjednik je predložio sljedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Pitanja vijećnika  

2. Prijedlog Odluke o subvencijama premija osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2015. godini, 

3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora Općine Molve sa 25. Sjednice Općinskog vijeća za dan 10. svibnja 2015. 
godine i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Molve za dan 24. svibnja 2015. godine 
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Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ 

Točka 1. 

Pitanja vijećnika 

 

          Stjepan Fosić – pozdravljam sve prisutne i pitao bih načelnika da li on koristi općinski 

telefon i mobitel. Kada ga zovem on se ne javlja, a zvao sam ga kako bi stranka HDZ dobila 

ključ za četvrtak od prigodnog prostora Općine, koji nam je potreban za održavanje  

sastanka. Sljedeće pitanje odnosi se na studente i učenike, budući da je renta stigla mislim da 

su učenici i studenti važniji od pasa i ostalog. Dolazi peti mjesec i studenti završavaju godinu, 

a nisu dobili novac ni za prošlu godinu pa to probajte rješavati. Još nismo dobili spisak kome 

i za što se daju subvencije. 

  

         Zdravko Ivančan – vezano za ključeve, javio sam vam se na telefon i dobili ste ključ. Vi 

ste 2011. ili 2010. godine, na prijedlog kluba vijećnika, donijeli odluku da se dodjeljuju 

prostorije svim strankama na području Općine Molve, bio si na poziciji da nam prostoriju 

dodijeliš, međutim ta odluka ni dan danas nije ispoštovana. Uskoro će se raspisati natječaj i 

postupit će se po toj odluci, budući da ti kao načelnik nisi htio, a od mene sada tražiš da vam 

dam prostoriju koji nisi sam dodijelio. Što se tiče studenata, renta je stigla i ide 25% idući 

tjedan. Isplaćeno je 75% i u petom mjesecu ići će do kraja sa isplatama. Podsjećam da je 

renta pala za 50% u odnosu na prošlu godinu i nije moguće izvršavati obaveze odmah, nego 

se izvršavaju onako kako sredstva pristižu. Plaćanje ide prema svakome i nitko nije zakinut. 

Koliko se sjećam i vi ste imali poteškoća u prvom dijelu mandata i niste bili u mogućnosti kao 

ni ja. Što se tiče popisa za subvencije, kada se sve isplati i kada mjere budu završene, sve će 

biti objavljeno na internetu, tako da će se znati tko je sve  dobio subvenciju. 

 

          Marijan Jaković – što se tiče prostorija riješite ih, Fosić ih nije riješio kako ste vi htjeli, 

odnosno vijeće, sada napravi ti kako misliš da je najbolje. Sastanci su nam potrebni i jako 

važni, te smatram da bez jakoga HDZ-a stranka HSS ne može funkcionirati, kao ni ti kao 

načelnik. HDZ mora biti glavna i osnovna snaga da bi ti mogao bolje i mirnije djelovati. Želim 

da se jasno očitujemo kako bi znali da će se ići u koaliciju i da li mi to želimo. Moramo staviti 

na papir naše zajedničke norme i ciljeve zašto se zajednički moramo izboriti. Tražim i 

financijsku disciplinu, jer mi ne možemo ići u dugove i ne možemo biti dužni, za što nema 

nikakvoga razloga. To poteže i pitanje Jedinstvenog upravnog odjela, Selskog komunalnog 

društva i dječjeg vrtića i ako se to želi staviti u normalu, odnosno zakonsko i redovno 

financirati, traži otpuštanje ljudi. Iza toga želim da stanemo mi  koji smo odgovorni za 

budućnost sela i da za to odgovaramo svi skupa. Tebi će kao načelniku biti lakše ako to bude 

stajalo u koalicijskom sporazumu.   

 

          Zdravko Ivančan – ovo nije tema za vijeće i molim da o tome razgovaramo kasnije. 

              Budući da više nije bilo pitanja, prelazi se na drugu točku dnevnog reda 

 

Točka 2. 

Prijedlog Odluke o subvencijama premija osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2015. 
godini 
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          Uvodno obrazloženje daje općinski načelnik. 

 

          Zdravko Ivančan – moj prijedlog je da ide pomoć ljudima kroz subvencije prema 

programu Ministarstva poljoprivrede. Ovo je pomoć za osiguranje nasada, usjeva, nasada, 

stoke i svega ostalog što se tiče poljoprivrede. Osigurava se protiv tuče, požara, udara groma, 

oluje, poplave, suše, mraza, gubitka kvalitete sjemenskih žitarica, voća i stolnog grožđa, 

osiguranje usjeva i plodova u staklenicima i plastenicima, osiguranje usjeva i plodova poslije 

kosidbe, osiguranje stabla voćaka i čokota vinove loze. Pomoć u ovom dijelu zamišljena je da 

mi pomognemo sa 40% iznosa ugovorene premije osiguranja, a do 25% daje država i 25% 

županija. Smatram da je to velika pomoć našim poljoprivrednicima, a i općini kako ne bi 

morala davati odštete ljudima. Znamo kako je bilo prošle godine jer je bila poplava i da su 

ljudi imali osigurane usjeve od poplava imali bi nadoknađenu štetu. 

 

          Predsjednik otvara raspravu 

          Marijan Jaković, član općinskog vijeća odsutan              

          Prijava za raspravu nije bilo 

         Općinsko vijeća Općine Molve je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijelo 

 

ODLUKU 

 o subvencijama premija osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2015. godini 

 

Točka 3. 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora Općine Molve sa 25. Sjednice Općinskog vijeća za dan 10. svibnja 2015. 

godine i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
području Općine Molve za dan 24. svibnja 2015. godine 

 

          Uvodno obrazloženje daje pročelnik. 

          Boris Poljanac – u pratećem dopisu sve je obrazloženo, znači osnovni problem je objava 

akata u Županijskom glasniku. Općinsko vijeće Općine Molve donijelo je, između ostalog, na 24. 

sjednici održanoj 9. ožujka 2015. godine izmjene i dopune Statuta Općine Molve, Odluku o 

osnivanju Službenog glasnika Općine Molve i Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Molve. Navedene Odluke objavljuju se u broju 3. Službenog glasnika 

Koprivničko-križevačke županije, koji još nije izašao, ali nosi datum prvi travnja 2015. godine. 

To znači da Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve koja stupa 

na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije i 

koja je pravni temelj za provođenje navedenih izbora stupa na snagu 9. travnja 2015. godine. Od 

dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 

dana, što znači da su nam rokovi na knap. Nadam se da se to više neće događati kada počnemo 

objavljivati akte u našem Službenom glasniku. Ova Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Općine Molve i obvezatne upute idu u naš glasnik, te Odluka koja se 

danas donosi stupa na snagu već sutra.  
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          Predsjednik otvara raspravu. 

          Prijava za raspravu nije bilo 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora na 

području Općine Molve koja je donesena na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Molve 31. ožujka 2015. godine. 

 

          Općinsko vijeće Općine Molve jednoglasno je sa 7 glasova „ZA“ donijelo 

ODLUKU 

 o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve za dan 
24. svibnja 2015. godine 

 

 

          Zdravko Ivančan – samo bih obavijestio vijećnike da smo 08. travnja  imali sastanak 

vezano za rudnu rentu, na kojem je bilo prisutno 28 načelnika i naš dožupan, gdje smo 

utvrdili stajalište da nas je Vlada RH obmanula, budući da smo na prvom sastanku u 

Otrovancu tražili 50% rudne rente, gdje bi 30% išlo državi, a 20% županijama, međutim 

država je uzela sebi, a lokalne sredine drastično oštetila i to ne samo Općinu Molve. Na 

sastanku smo donijeli Zaključak prema Vladi, koja može samostalno donositi Odluke, da ide 

natrag 50% renta, od čega najviše nama lokalnim sredinama i gradovima, 30% državi i 20% 

županiji, a isto tako smo donijeli Zaključak da se uvede ekološka renta, gdje tražimo da Virje, 

Molve i svi ostali koji su tu dobijemo naknadu za preradu ekološke rudne rente, što je naše 

pravo. Nadam se da će Vlada imati razumijevanja za to. 

 

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća zaključio je sjednicu u  09,45 h. 
 
 
KLASA:  021-05/15-01/6 
URBROJ: 2137/17-15-2 
U Molvama,  21. travnja  2015. 
 
ZAPISNIČAR                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA 
Danijela Plemenčić             Mijo Kovaček 
 
_________________      __________________  
 
 
Svi usvojeni tekstovi Odluka i drugih akata sastavni su dio ovog Zapisnika 


